CONSlLlUL JUDETEAN BRAILA

ANUNT

referitor la elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean
Braila

in temeiul dispozitiilor art.7 din Legea nr. 5212003 privind
transparenta decizionalg in administratia publicii, republicatii, Consiliul
Judetean Braila supune dezbaterii publice proiectul de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
Judetean Braila, insotit de Expunerea de motive si raportul Directiei
administratie publica, contencios.
Aceste documente pot fi consultate pe site-ul www.portal-brai1a.t-o, la
sectiunea "TRANSPARENTA DECIZIONALA".

Propunerile, sugestiile gi opiniile cu valoare de recornandare privind
proiectul de act norniativ supus dezbaterii pot fi transniise in scris pe
adresa Cons'iliului Judetean Braila, Bd. Independentei, nr.1, Braila, pe fax
la nr. 0239611765 sau la adresa de e-mail consiliu@cjbra'ila.ro, pana la
data de 25 mai 2016.

Prezentul anunt a fost publicat la data de 13 aprilie 2016.

CONSlLlUL JUDETEAN BRAILA
PRESEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Judetean Braila
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Braila a
fost aprobat prin Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 134/2008.
Ulterior anumite acte normative, in baza carora a fost elaborat si aprobat,
respectiv Legea administratiei publice locale, nr. 2 15/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor
locali, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 144/2007 privind
infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de lntegritate au suferit
numeroase modificari si completari.
To todata prin Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autoritatilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice
locale, nr, 2 15/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.
393/2004 privind statutul alesilor locali, a fost abrogata Legea nr. 67/2004 privind
alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
Cea mai importanta modificare este cea adusa de Legea nr. 1 15/2015
privind alegerea presedintilor consiliilor judetene prin vot secret indirect, dintre
membrii consiliului judetean.
De asemenea eliberarea din functie a presedintelui sau a vicepresedintilor
consiliului judetean se face cu votul secret a doua treimi din numarul consilierilor
judeteni in functie, la propunerea motivata a cel putin unei treimi din numarul
acestora.
In acest context legislativ se impune punerea de acord a prevederilor
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Braila, cu
dispozitiile legale in vigoare, sens in care a fost elaborat prezentul project de
hotarare, pe care il supun dezbaterii si adoptarii Consiliului Judetean Braila
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Proiect de hotarare
privind : aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Judetean Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de

mai

20 16;
Avind in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean
Braila si raportul Directiei administratie publica, contencios inregistrat sub nr.

/

9

Avand in vedere Ordinul Prefectului Judetului Braila nr. 88/16.03.2016,
inregistrat la Consiliul Judetean Braila sub nr. 5767/30.03.20 16;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea
domeniului public si privat a1 judetului, Comisiei pentru administratie publica
locala, juridica, relatii publice si relatii internationale, Comisiei de strategii, studii,
prognoze economico-sociale, Comisii de organizare si dezvoltare urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism,
transport, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si
activitati sportive si Comisiei pentru sanatate si protectie sociala.
Conform prevederilor art. 91 alin.1 lit. "a " si alin. 2 lit. "c" din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin.1 lit. '%" din Legea
administratiei publice locale nr.2 15/2001, republicata,
cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Judetean Braila, prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta
hotarare
Art. 2. Pe data prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile
Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 134/2008 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Braila

Art. 3. Secretarul judetului va comunica prin Compartimentul cancelarie si
arhiva, prezenta hotarare structurilor functionale din aparatul de specialitate a1
Consiliului Judetean Braila, in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor ei si
va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Braila si in
Monitorul Oficial a1 Judetului Braila.

CONSlLlUL JUDETEAN BRAILA

LA HOTARAREA NR.

ANEXA
I2016

REGULAMENT
de organizare si functionare a
Consiliului Judetean Braila
Prezentul Regulament este alcatuit dintr-un ansamblu de norme juridice
care reglementeaza raporturile ce apar in cadrul proceselor de organizare si
funcfionare a Consiliului Judefean Braila, in calitatea sa de autoritate a
administratiei publice locale, constituita la nivel judetean.
Din punct de vedere tehnic, prezentul Regulament reprezinta o codificare
a prevederilor legale in materie, precum gi a normelor de aplicare ale acestora,
elaborate de Consiliul Judefean Braila in baza autonomiei conferite de lege, cu
privire la propria organizare $1 functionare.

CAPITOLUL I
Disroozitii aenerale
Art. 1 - In conformitate cu prevederile art, 122 din Constitutia Romaniei si
ale art. 24 si 87 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Judetean Braila este
autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, constituita la nivel
judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si a
municipiului Braila, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
Art.2 -(I) Consiliul Judetean Braila se organizeaza si functioneaza in
temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor
publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si a1
consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) In exercitarea atributiilor si sarcinilor ce-i revin, Consiliul Judetean
Braila are in vedere respectarea drepturilor si libertatilor, precum si indeplinirea
obligatiilor ce revin cetatenilor, actionand consecvent pentru respectarea
legalitatii si inlaturarea birocratiei si formalismului. In probleme locale de interes
deosebit se va putea recurge la consultarea populatiei prin referendum, organizat
in conditiile Legii nr. 3/2000, privind organizarea si desfasurarea referendumului
cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Descentralizarea competentelor catre autoritatile administratiei publice
locale se face cu respectarea principiilor si regulilor prevazute de Legea - cadru a
descentralizarii.
(4) Autonomia locala reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a
Consiliului Judetean Braila de a solutiona, in numele si in interesul cetatenilor

judetului Braila, treburile publice, in conditiile legii. Autonomia locala priveste
organizarea, functionarea, competentele si atributiile Consiliului Judetean Braila
precum si gestionarea resurselor judetului de catre acesta.
(5) Autonomia locala este numai administrativa si financiara, fiind
exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege. Competentele si atributiile
Consiliului judetean sunt cele stabilite prin legea organica. Aceste competente
sunt depline si exclusive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Art.3 -(I) Consiliul Judetean Braila exercita, in conditiile legii, competente
exclusive, competente partajate si competente delegate.
(2) In cadrul politicii economice nationale, judetul Braila are dreptul la
resurse financiare proprii, pe care Consiliul Judetean Braila le stabileste, le
administreaza si le utilizeaza pentru indeplinirea competentelor si atributiilor care
ii revin, in conditiile legii.
(3) Resursele financiare de care dispune Consiliul Judetean Braila trebuie
sa fie corelate cu competentele si atributiile prevazute de lege.
A r t 4 -(I) Consiliul Judetean Braila exercita prerogativele ce revin
judetului Braila ca persoana juridica de drept public, cu capacitate juridica
deplina si patrimoniu propriu.
(2) Ca persoana juridica de drept public, judetul, reprezentat de Consiliul
Judetean Braila, are in proprietate bunuri din domeniul public de interes
judetean, potrivit legii.
(3) Consiliul Judetean Braila administreaza sau, dupa caz, dispune de
resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata ale
judetului Braila, in conformitate cu principiul autonomiei locale.
Art5 -(I) Raporturile dintre Consiliul Judetean Braila si consiliile locale
comunale, orasenesti si a1 municipiului Braila, au la baza principiile autonomiei,
legalitatii, responsabilitatii, cooperarii si solidaritatii in rezolvarea problemelor
intregului judet.
(2) In relatiile dintre Consiliul Judetean Braila si autoritatile administratiei
publice locale, nu exista raporturi de subordonare.
A r t 6 -(I) Judetul Braila are dreptul ca, in limitele competentelor
autoritatilor sale deliberativa si executiva, sa coopereze si sa se asocieze, in
conditiile legii, cu una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, formand
asociatii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridica de drept privat si
utilitate publica.
(2) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara se constituie, in conditiile
legii, in scopul realizarii in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal
sau regional ori a1 furnizarii in comun a unor sewicii publice.
(3) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara se finanteaza din bugetul
local a1 judetului Braila, in calitate de membru, precum si din alte surse, potrivit
legii.
(4) Judetul Braila are dreptul ca, in limita competentelor autoritatilor sale
deliberativa si executiva sa coopereze si sa se asocieze si cu unitati administrativ
teritoriale din strainatate, in conditiile legii, prin hotarare a Consiliului judetean.
(5) Pentru protectia si promovarea intereselor comune, judetul Braila are
dreptul de a adera la asociatii nationale si internationale, in conditiile legii.

-

Art.7 (1) Consiliul Judetean Braila aproba incheierea de acorduri cu alte
unitati administrativ-teritoriale si poate participa, inclusiv prin alocare de fonduri,
la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare zonala sau regionala, in
baza hotararii acestuia, in conditiile legii.
(2) lnitiativa Consiliului judetean de a coopera si de a se asocia cu unitati
administrativ-teritoriale din strainatate, precum si de a adera la o asociatie
internationals a unitatilor administrativ-teritoriale va fi comunicata Ministerului
Afacerilor Externe si Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
(3) Proiectele de intelegeri de cooperare pe care Consiliul judetean
intentioneaza sa le incheie cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari vor fi
transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe prin presedintele
Consiliului judetean, inainte de supunerea lor spre adoptare de catre Consiliul
Judetean Braila.
(4) Avizele prevazute la alin.3 trebuie emise in termen de 30 de zile de la
primirea solicitarii. In caz contrar, se va considera ca nu sunt obiectii si proiectul
respectiv poate fi supus spre aprobare Consiliului judetean.
(5) Responsabilitatea privind intelegerile de cooperare incheiate de
Consiliul Judetean Braila revine in exclusivitate acestuia.
(6) Consiliul Judetean Braila poate hotari asupra participarii cu capital sau
cu bunuri, in numele si in interesul cetatenilor judetului, la infiintarea,
functionarea si dezvoltare unor organisme prestatoare de servicii publice si de
utilitate publica de interes judetean, in conditiile legii.

CAPITOLUL II
Constituirea Consiliului Judetean Braila
Art.8 - Consiliul Judetean Braila este compus din 33 de consilieri judeteni
alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat in conditiile legii.

Sectiunea I - Sedinta de constituire a Consiliului judetean
Art.9 -(I) Constituirea Consiliului Judefean Braila se face in termen de 20
de zile de la data desfisurarii alegerilor, dup3 indeplinirea prevederilor art. 30 din
Legea nr. 21 5/200 1 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(2) Convocarea consilierilor declarafi alegi pentru gedinfa de constituire se
face de catre prefect. La gedinfa de constituire poate participa prefectul sau un
reprezentant a1 acestuia.
(3) qedinf-aeste legal constituits d a d patticipd cel pufin doud treimi din
num3rul consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasti
majoritate, gedinfa se va organiza, in aceleagi condifii, peste 3 zile, la
convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal
constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile,
in aceleagi condifii.

(4) in situafia in care Consiliul Judetean Braila nu se poate reuni nici la
aceasta ultima convocare, din cauza absenfei, fara motive temeinice, a
consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alegi
care au lipsit nemotivat de la cele 3 convoc3ri anterioare, daca acegtia nu pot fi
inlocuifi de supleanfii inscrigi pe listele de candidati respective, organizsndu-se
alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, in condifiile Legii privind
alegerea autoritsfilor administrafiei publice locale.
(5) Ordinul prefectului prin care se declars vacante locurile consilierilor
care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauzs la instanfa de contencios
administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotarsrea instanfei este
definitiva gi irevocabila.
(6) Absenfa consilierilor de la gedinta de constituire a Consiliului Judetean
Braila este considerats motivata dacs se face dovada c3 aceasta a intetvenit din
cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibilZi prezenta
acestora, a unei deplassri in strainatate in interes de setviciu sau a unor
evenimente de fogs majors.
Art. 10 (1) Lucrarile gedinfei de constituire sunt conduse de cel mai in
vdrsts consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri, cu sprijinul de
specialitate a1 secretarului judetului prin grija caruia se intocmeste si procesulverbal a1 sedintei.
(2) Pentru validarea mandatelor, Consiliul Judetean Braila alege, prin vot
deschis, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de
validare alcatuita din 3-5 consilieri. Numarul membrilor comisiei se stabileste prin
vot deschis, la propunerea presedintelui de varsta.
(3) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face pe baza
propunerilor facute de consilierii judeteni.
(4) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul
deschis a1 majoritatii consilierilor judeteni prezenti la sedinta de constituire, iar
rezultatul va fi consemnat in hotarare.
(5) Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un
presedinte si un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevazute la alin. (4).
(6) Comisia de validare examineazs legalitatea alegerii fiecsrui consilier
gi propune Consiliului Judetean Braila validarea sau invalidarea mandatelor.
(7) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier
numai in cazul in care se constata inc2lcarea condifiilor de eligibilitate sau dac2
alegerea consilierului s-a facut prin frauds electoral3, constatat2 in condifiile
Legii privind alegerea autoritafilor administrafiei publice locale.
(8) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabetica, cu
votul deschis a1 majoritsfii consilierilor prezenfi la gedinfa. Persoana a1 carei
mandat este supus validarii sau invalidsrii nu particips la vot.
(9) Consilierii judeteni care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot
fi validati sau invalidati in lipsa.
Art. 11 - In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales
nu mai face parte din partidul pe a carei lista a fost ales, la cererea scrisa a
partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul
supleant pe lista.

-

Art. 12 - (1) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotarare
care se comunica de indata consilierilorjudeteni care au absentat motivat
(2) Hotsrarea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacats de
cei interesafi la instanfa de contencios administrativ in termen de 5 zile de la
adoptare sau, in cazul celor absenfi de la sedinfs, de la comunicare.
Art. 13 (1) Consilierii judeteni ale csror mandate au fost validate depun
in fafa Consiliului Judetean Braila urmstorul jursmint in limba romins: "Jur sa
respect Constitufia $i legile farii $i sa fac, cu buni-credinfa, tot ceea ce sta
in puterile $i priceperea mea pentru binele locuitorilor judefului Braila...
A$a si-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Pentru depunerea juramantului, consilierii judeteni validati, se vor
prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se
afla cate un exemplar din Constitutia Romaniei si din Biblie. Consilierul judetean
va pune mana stanga, atat pe Constitutie, cat si, daca este cazul, pe Biblie si va
pronunta juramantul prevazut la alin. (1). Acesta va fi imprimat pe un formular
special.
(3) Consilierii judeteni care refuzs s3 depuns jursm8ntul sunt considerafi
demisionafi de drept.
(4) Jurim8ntul poafe fi depus si fsrs formu13 religioass.
(5) Juramantul de credinta se semneaza in doua exemplate. Un exemplar
se pastreaza la dosarul de validare, iar a1 doilea se inmaneaza consilierului
judetean
(6) in cazul in care consilierul judetean declarat ales renunfa la mandat
inainte de validare sau refuzs s3 depuns jurZ~mantul, se supune validsrii
mandatul primului supleant inscris pe lista partidului politic) a alianfei politice sau
a alianfei electorale respective, dacs pins la validarea mandatului partidele 9;
alianfele politice confirms in scris apartenenta la partid. h cazul in care locurile
rsmase vacante nu pot fi completate cu supleanfi) conform legii, iar numsrul de
consilieri locali se reduce sub jumstate plus unu, se vor organiza alegeri parfiale
pentru completare, in termen de 90 de zile.
Art. 14 - Consiliul Judetean Braila se considera legal constituit daca
majoritatea consilierilor judeteni validati au depus juramantul. Constituirea
Consiliului judetean se constata prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii
consilierilor judeteni validati.
Art. 15- (7) Dupa constituirea Consiliului judetean, se ia o pauza, in timpul
careia se constituie grupurile de consilieri, in funcfie de partidele sau alianfele
politice pe ale caror liste au fost ales;, dacs sunt in numsr de cel pufin 3.
(2) Consilierii care nu indeplinesc condifiile prevszute la alin. ( I ) pot
constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis a1
majoritsfii membrilor grupului.
(4) Prevederile alin. 7 se aplica si consilierilor judeteni independenti.
(5) Nu se pot forma grupuri de consilieri in numele unor partide care nu au
participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a
intra in consiliu cu cel putin un consilier,

-

(6) in cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate
in Consiliul Judetean Braila sau care au deja constituite grupuri, pot forma un
grup distinct.
Sectiunea a I1 -a - lncompatibilitati privind calitatea de consilier judetean
Art. 16 - ( I ) Functia de consilier judetean este incompatibila cu:
a) funcfia de primar sau viceprimar;
b) functia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcfionar public sau angajat cu contract individual de muncs in
aparatul propriu a1 consiliului local respectiv sau in aparatul propriu a1 consiliului
judefean ori a1 prefecturii din judeful respectiv;
d) funcfia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager,
asociat, administrator, membru a1 consiliului de administrafie sau cenzor la regiile
autonome si societafile comerciale de interes local infiinfate sau aflate sub
autoritatea consiliului local ori a consiliului judefean respectiv sau la regiile
autonome si societsfile comerciale de interes nafional care isi au sediul sau care
defin filiale in unitatea administrativ-teritorial3 respectiva;
e) funcfia de presedinte sau de secretar a1 adunsrilor generale ale acfionarilor
sau asociafilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate
comerciala de interes nafional care isi are sediul sau care define filiale in
unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
13 functia de reprezentant a1 statului la o societate comercials care isi are
sediul ori care define filiale in unitatea administrativ-teritorials respectiva;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) funcfia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si funcfiile asimilate
acestora.
(2) 0 persoana nu poate exercita in acelagi timp un mandat de consilier
local si un mandat de consilierjudefean.
Art. 17 - ( I ) Calitatea de consilier judetean este incompatibils 91 cu
calitatea de acfionar semnificativ la o societate comercia13 infiinfata de consiliul
judefean.
(2) lncompatibilitatea exista si in situafia in care soful sau rudele de
gradul I ale consilierului judetean defin calitatea de acfionar semnificativ la unul
dintre agenfii economici prevdzufi la alin. (I).
(3) Prin actionar semnificativ se infelege persoana care exercits drepturi
aferente unor acfiuni care, cumulate, reprezints cel pufin 10% din capitalul social
sau ii confers cel pufin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generals.
Art. 18 ( 1 Consilierii judefeni care au funcfia de presedinte,
vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru a1
consiliului de administrafie sau cenzor ori alte funcfii de conducere, precum si
calitatea de acfionar sau asociat la societ3file comerciale cu capital privat sau cu
capital majoritar de stat ori cu capital a1 unei unitdti administrativ-teritoriale nu pot
incheia contracte comerciale de prestari de servicii, de executare de lucrsri, de
furnizare de produse sau contracte de asociere cu Consiliul Judetean Braila, cu
institutiile sau regiile autonome de interes local aflate in subordinea ori sub

autoritatea Consiliului Judefean Braila ori cu societdfile comerciale infiinfate de
Consiliul Judetean Braila.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicd gi in cazul in care funcfiile sau calitdfile
respective sunt definute de soful sau rudele de gradul I ale consilierului judetean.
Art. 19 -(I) Starea de incompatibilitate intervine numai dupd validarea
mandatului, iar in cazul prevazut la art. 16 alin. (2), dupd validarea celui de-a1
doilea mandat, respectiv dupd numirea sau angajarea consilierului judetean,
ulterior validdrii mandatului, intr-o funcfie incompatibild cu cea de consilier
judetean.
(2) In cazul prevdzut la art. 17, incompatibilitatea cu calitatea de consilier
judetean intervine la data la care alesul local, soful sau ruda de gradul I a
acestuia devin acfionari.
(3) Consilierul judetean poate renunfa la funcfia definutd inainte de a fi
numit sau ales in funcfia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult
15 zile de la numirea sau alegerea in aceasta funcfie.
(4) fn situafia in care alesul local aflat in stare de incompatibilitate nu
renunfa la una dintre cele doua funcfii incompatibile in termenul previzut la alin.
(3), prefectul va emite un ordin prin care constatd incetarea de drept a
mandatului de ales local la data implinirii termenului de 15 zile, la propunerea
secretarului judetului Braila. Orice persoand poate sesiza secretarul judetului
Braila.
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanfa de
contencios administrativ competenta.
Art. 20 -(I) fncdlcarea dispozifiilor art. 18 atrage incetarea de drept a
mandatului de consilier judetean la data incheierii contractelor.
(2) Constatarea incetdrii mandatului de consilier judefean se face prin
ordin a1 prefectului, la propunerea secretarului judetului Braila. Orice persoand
poate sesiza secretarul judetului Braila.
(3) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (2) poate fi atacat la instanfa de
contencios administrativ competenta.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplicd dacd, pand la emiterea ordinului de
cdtre prefect, se face dovada c i incdlcarea dispozifiilor art. 18 a incetat.
Atributiile Consiliului Judetean Braila

Art.21 - Consiliul Judetean Braila, ca autoritate a administratiei publice
locale indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
(I) Atribufii privind organizarea pi funcfionarea aparatului de
specialitate a1 consiliului judefean, ale institufiilor pi serviciilor publice,
societafilor comerciale pi regiilor autonome de interes judefean, in care
sens:
a) alege, din randul consilierilor judefeni, presedintele si 2 vicepregedinfi;
b) hotaragte infiinfarea sau reorganizarea de institufii, servicii publice gi
societdfi comerciale de interes judefean, precum gi reorganizarea regiilor
autonome de interes judefean, in condifiile legii;

c) aprobd regulamentul de organizare gi funcfionare a consiliului judefean,
organigrama, statul de funcfii, regulamentul de organizare gi funcfionare ale
aparatului de specialitate, precum si ale institufiilor gi serviciilor publice de interes
judefean 9; ale societdfilor comerciale gi regiilor autonome de interes judefean;
d) exercitd, in numele judefului, toate drepturile i
obliga fiile
corespunzdtoare participafiilor definute la societdfi comerciale sau regii
autonome, in condifiile legii;
e) numeste, sancfioneazd gi dispune suspendarea, modificarea 9;
incetarea raporturilor de serviciu sau, dupd caz, a raporturilor de muncd, in
condifiile legii, pentru conducdtorii institufiilor gi serviciilor publice de interes
judefean.
(2) Atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului, pe
baza carora:
a) aprobd, la propunerea presedintelui consiliului judefean, bugetul propriu
a1 judefului, virdrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de
incheiere a exercifiului bugetac
b) aprob$ la propunerea pregedintelui consiliului judefean, contractarea
si/sau garantarea imprumuturilor, precum gi contractarea de datorie public3
local3 prin emisiuni de titluri de valoare in numele judefului, in condifiile legii;
c) stabileste impozite si taxe judefene, in condifiile legii;
d) adoptd strategii, prognoze gi pprorame de dezvoltare economicosocial4 si de mediu a judefului, pe baza propunerilor primite de la consiliile
locale; dispune, aprobd si urmdreste, in cooperare cu autoritdfile administrafiei
publice locale comunale si ordgenesti interesate, mdsurile necesare, inclusiv cele
de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
e) stabileste, pe baza avizului consiliilor locale ale unitdfilor administrativteritoriale implicate, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judefului,
precum si de dezvoltare urbanisticd generald a acestuia gi a unitdfilor
administrativ-teritoriale componente; urmdregte modul de realizare a acestora, in
cooperare cu autoritdfile administrafiei publice locale comunale, ordgenesti sau
municipale implicate;
0 aprobd documentafiile tehnico-economice pentru lucrdrile de investif;; de
interes judefean, r^nlimitele si r^ncondifiile legii.

(3) Atributii privind gestionarea patrimoniului judetului, prin care:
a) hotdrdgte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea
bunurilor proprietate public2 a judetului, dupd caz, precum gi a sen/iciilor publice
de interes judefean, in condifiile legii;
b) hotdrdste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate
privatd a judefului, dupd caz, in condifiile legii;
c) atribuie, in condifiile legii, denumiri de objective de interes judefean.

(4) Atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine,

potrivit carora:
a) asigura', potrivit competenfelor sale gi in condifiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judefean privind:
I. educafia;
2. serviciile sociale pentru protecfia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vzrstnice, a familiei gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie
sociala';
3. sa'na'tatea;
4.cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica';
8. situafiile de urgenfa';
9. protecfia gi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice gi
de arhitectura', a parcurilor, gra'dinilor publice gi rezervafiilor naturale;
1 1. evidenfa persoanelor;.
12. podurile gi drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate publica' de interes judefean, precum gi
alimentarea cu gaz metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) spn~in$in condifiile legii, activitatea cultelor religioase;
c) emite avizele, acordurile gi autorizafiile date in competenfa sa prin lege;
d) acord3 consultanfa' in domenii specifice, in condifiile legii, unit3filor
administrativ-teritoriale din judef, la cererea acestora.
(5) Atributii privind cooperarea interinstitutionala, conform carora:

a) hota'ra'gte, in condifiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice romgne ori stra'ine, inclusiv cu parteneri din societatea civila', in vederea
finanfa'rii gi realiza'rii in comun a unor acfiuni, lucra'ri, servicii sau proiecte de
interes public judefean;
b) hotsra~te,in con difiile legii, infr3firea judefului cu unit5fi administrativteritoriale din alte fa'ri;
c) hot3ra'gte, in condifiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unita'fi
administrativ-teritoriale din far3 ori din strainstate, precum gi aderarea la asociafii
nafionale gi internafionale ale autorit3filor administrafie; publice locale, in vederea
promova'rii unor interese comune.
(6) Consiliul Judetean Braila indeplineste si alte atributii prevazute

de lege.

Art.22 - Persoanele imputernicite s4 reprezinte interesele judetului Braila
in societ3fi comerciale, regii autonome de interes judetean, asociafii de
dezvoltare intercomunitard gi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt
desemnate prin hotdrfire a consiliului judefean, in condifiile legii, respectfind
configuratia politic4 rezultatd dupd alegerile locale.

CAPITOLUL IV
Oraanizarea Consiliului Judetean Braila

Sectiunea 1 - Presedintele Consiliului Judetean Braila
Art.23 -(I)Consiliul judetean alege dintre membrii sai un presedinte.
(2) Presedintele se alege cu votul secret indirect a1 majoritatii consilierilor
judeteni in functie.
Art.24 -(I) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui
Consiliului Judetean Braila, se face de catre oricare dintre consilierii judeteni sau
de grupurile de consilieri.
(2) Fiecare consilier judetean primeste un singur buletin de vot pe care
sunt trecute numele tuturor candidatilor. Exercitarea votului se face intr-o cabina
special amenajata, putandu-se folosi, la alegere, una dintre urmatoarele
modalitati:
a) din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor
candidatilor pe care consilierul judetean nu doreste sa ii aleaga. Pe buletin va
ramane nebarat numele unui consilier judetean pe care doreste sa il aleaga
vo tantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvantul "DA" in dreptul numelui
consilierului judetean pe care doreste sa il voteze si "NU" in dreptul numelui
consilierului judetean pe care nu doreste sa il voteze.
(3) La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu
a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte
Abtinerile se contabilizeaza la voturile "contra'!
prevazute la alin. 2 lit, 'aJ'.
(4) Este declarat ales candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor
judeteni in functie.
(5) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea, prevazuta de lege, se
organizeaza un a1 doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa
candidatii situati pe primele doua locuri. La a1 doilea tur de scrutin este declarat
ales presedinte, consilierul judetean care a obtinut cel mai mare numar de voturi
(6) In caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor
participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales
candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.
(7) Buletinele de vot utilizate pentru alegerea presedintelui se depun la
dosarul sedintei.
Art.25 - Rezultatul alegerii Presedintelui Consiliului Judetean Braila va fi
consemnat in hotarare.

Art. 26 - Presedintele Consiliului Judetean Braila isi pastreaza calitatea
de consilier judetean.
Art. 27 - (1) Presedintele Consiliului Judefean Braila reprezintd judeful
Braila in relafiile cu celelalte autoritd fi publice, cu persoanele fizice si juridice
romane si strdine, precum si in justifie.
(2) Pregedintele Consiliului Judefean Braila rdspunde in fafa consiliului
judefean de buna funcfionare a administrafiei publice judefene.
(3) Presedintele Consiliului Judefean Braila asigurd respectarea
prevederilor Constitufiei, punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui
Romaniei, a hotdrarilor si ordonanfelor Guvernului, a hotdrarilor consiliului
judefean, precum si a altor acte normative.
(4) Presedintele Consiliului Judetean Braila, in asigurarea liberului
exercitiu a1 mandatului sau, indeplineste o functie de autoritate publica,
beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o
functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
Art.28 - Functia de Presedinte a1 Consiliului Judetean Braila este
incompatibila cu :
a) funcfia de consilier local;
b) funcfia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcfionar public sau angajat cu contract individual de
muncd, indiferent de durata acestuia;
d) funcfia de presedinte, vicepresedinte, director general, director,
manager, administrator, membru a1 consiliului de administrafie ori cenzor sau
orice funcfie de conducere ori de execufie la societdfile comerciale, inclusiv
bancile sau alte institufii de credit, societdfile de asigurare si cele financiare, la
regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societdfile
nafionale, precum si la institufiile publice;
e) funcfia de presedinte sau de secretar a1 adundrilor generale ale
acfionarilor sau asociafilor la o societate comerciald;
0 funcfia de reprezentant a1 unitdfii administrativ-teritoriale in adundrile
generale ale societafilor comerciale de interes local sau de reprezentant a1
statului in adunarea generala a unei societdfi comerciale de interes nafional;
g) calitatea de comerciant persoana fizicd;
h) calitatea de membru a1 unui grup de interes economic;
i) calitatea de deputat sau senator;
j) funcfia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altd
funcfie asimilatd acestora;
k) orice alte funcfii publice sau activitdfi remunerate, in fard sau in
straindtate, cu excepfia funcfiei de cadru didactic sau a funcfiilor in cadrul unor
asociafii, fundafii sau alte organizafii neguvernamentale.
Art.29 - (1)Presedintele Consiliului Judetean Braila raspunde de buna
functionare a aparatului de specialitate a1 Consiliului judetean pe care il conduce.
Coordonarea unor compattimente din aparatul de specialitate poate fi delegata,
prin dispozifie a presedintelui consiliului judefean, vicepresedinfilor sau altor
persoane, in condifiile legii.

(2) Aparatul de specialitate a1 consiliului judefean este subordonat
pregedintelui acestuia. Funcfionarii din cadrul aparatului de specialitate a1
consiliului judefean se bucurs de stabilitate in funcfie, in condifiile legii.
Art.30 - Presedintele Consiliului Judetean Braila indeplineste, in conditiile
legii, urmatoarele categorii principale de atributii:
a) atribufii privind funcfionarea aparatului de specialitate a1
consiliului judefean, a institufiilor gi serviciilor publice de interes judefean
gi a societafilor comerciale gi regiilor autonome de interes judefean, in care
sens:
- intocmegte gi supune spre aprobare consiliului judefean regulamentul de
organizare gi funcfionare a acestuia, organigrama, statul de funcfii gi
regulamentul de organizare gi funcfionare a aparatului de specialitate, precum gi
ale institufiilor gi serviciilor publice de interes judefean gi ale societsfilor
comerciale gi regiilor autonome de interes judetean;
- numegte, sancfioneaza gi dispune suspendarea, modificarea gi incetarea
raporturilor de serviciu sau, dups caz, a raporturilor de muncs, in condifiile legii,
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate a1 consiliului judefean.
b) atributii in relatia cu Consiliul judetean, pe baza carora:
- conduce gedinfele consiliului judefean gi dispune mZisurile necesare
pentru prega'tirea gi desfsgurarea in bune condifii a acestora;
- prezintii consiliului judefean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la
modul de indeplinire a atribufiilor sale gi a hotZir5rilor consiliului judefean;
- propune consiliului judefean numirea, sancfionarea, modificarea gi
incetarea raporturilor de serviciu sau, dups caz, a raporturilor de muncs, in
condifiile legii, pentru conducstorii institufiilor gi serviciilor publice de interes
judefean.
c) atributii referitoare la bugetul propriu a1 judetului, conform carora:
- exercits funcfia de ordonator principal de credite;
-intocmegte proiectul bugetului judefului gi contul de incheiere a
exercifiului bugetar gi le supune spre aprobare consiliului judefean, in condifiile gi
la termenele prevszute de lege;
- urmsregte modul de realizare a veniturilor bugetare gi propune consiliului
judefean adoptarea mssurilor necesare pentru incasarea acestora la termen;
- inifiazs, cu aprobarea consiliului judefean, negocieri pentru contractarea
de imprumuturi si emisiuni de titluri de valoare in numele judetului.
d) atributii vizand relatia cu alte autoritati ale administratiei publice
locale si serviciile publice, potrivit carora:
- indrums metodologic, prin aparatul de specialitate a1 consiliului judefean,
activitsf.ilede stare civil3 gi autoritate tutelars desfsgurate in comune gi orage;
- poate acorda, fsrs plats, prin aparatul de specialitate a1 consiliului
judefean, sprijin, asistenfa tehnics, juridici gi de once alts naturs consiliilor locale
sau primarilor, la cererea express a acestora.

e) atributii referitoare la serviciile publice de interes judetean, prin
care:

- coordoneazs realizarea serviciilor publice gi de utilitate publica' de interes
judefean prestate prin intermediul aparatului de specialitate a1 consiliului judefean
sa u prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate
publics de interes judefean;
- ia mssuri pentru organizarea executsrii gi executarea in concret a
activit3filordin domeniile prev3zute la art. 21 alin. (4) lit. "a - "d;'
- ia mssuri pentru evidenfa, statistica, inspecfia gi controlul efectusrii
serviciilor publice gi de utilitate public3 de interes judefean prevszute la art. 21
alin. (4) lit. "a" - "dl', precum gi a bunurilor din patrimoniul public gi privat a1
jude f ului;
- emite avizele, acordurile gi autorizafiile date in cornpetenfa sa prin lege
sau prin hotsrdre a consiliului judefean;
- coordoneazs gi controleazs organismele prestatoare de servicii publice
gi de utilitate publics de interes judefean, infiinfate de consiliul judefean gi
subordonate acestuia;
- coordoneazs gi controleazZi realizarea activitsfilor de investitii gi
reabilitare a infrastructurii judefene.
9 alte atributii prevazute de lege sau sarcini date de Consiliul
Judetean Braila.
Art. 31 - In calitate de autoritate publica executiva, Presedintele
Consiliului Judetean Braila exercita si urmatoarele atributii:
a) conduce, coordoneaza si armonizeaza in ansamblu activitatea
Consiliului judetean si a institutiilor publice si serviciilor publice judetene, astfel
cum este schematizat in organigrama institutiei;
b) coordoneaza in mod direct Biroul resurse umane, salarizare,
Compartimentul de audit intern si deleaga prin dispozitie vicepresedintilor si
secretarului judetului coordonarea activitatilor celorlalte compartimente din
aparatul de specialitate, cat si pentru perioada de absenta;
c) imputerniceste unele categorii de personal pentru constatarea
contraventiilor in domeniul transporturilor auto de persoane pe trasee judetene,
autorizarii constructiilor, protectiei mediului inconjurator, precum si pentru alte
fapte expres prevazute in actele normative speciale si aplica, dupa caz,
sanctiunile contraventionale necesare;
d) constituie si organizeaza comisii formate din functionari publici si
personal contractual din aparatul de specialitate a1 Consiliului judetean sau cu
includerea unor reprezentanti din afara institutiei, stabilite prin reglementarile
legale in vigoare;
e) aproba organizarea unor colective de specialisti din cadrul
compartimentelor aparatului de specialitate a1 Consiliului judetean pentru
rezolvarea unor probleme de competenta autoritatii publice judetene;
5) informeaza Consiliul judetean despre activitatea desfasurata de
conducere si aparatul de specialitate, precum si de modul de solutionare a
propunerilor de interes judetean ale consilierilor si primariilor intre sedintele
autoritatii administratiei publice judetene.
"

Art. 32 - Pregedintele Consiliului Judefean Braila poate delega, prin
dispozifie, atribufiile prevtizute la art. 30 lit. "envicepregedinfilor, conduc~torilor
compattimentelor funcfionale sau personalului din aparatul de specialitate,
precum gi conduc~torilorinstitufiilor gi serviciilor publice de interes judefean.
Art. 33 -( I ) fn cazul suspendiirii pregedintelui, atribufiile acestuia vor fi
exercitate de unul dintre vicepregedinfi, desemnat de consiliul judefean prin votul
secret a1 majorittifii consilierilor judefeni in funcfie.
(2) in celelalte cazuri de absenfd a pregedintelui atribufiile sale vor fi
exercitate, in numele acestuia, de unul dintre vicepregedinfi, desemnat de
pregedinte prin dispozifie.
(3) Eliberarea din funcfie a pregedintelui consiliului judefean se face cu
votul secret a dou2 treimi din num2rul consilierilor in funcfie, la propunerea
motivatti a cel pufin unei treimi din numtirul acestora. Eliberarea din funcfie a
pregedintelui consiliului judefean nu se poate face in ultimele 6 luni ale
mandatului consiliului judefean.
Art. 34 - in exercitarea atribuplor sale pregedintele consiliului judefean
emite dispozifii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii
numai dup2 ce sunt aduse la cunogtinfti publicti sau dupti ce au fost comunicate
persoanelor interesate, dupti caz.
Art. 35 -(I) Pregedintele Consiliului Judefean Braila poate in finfa, in limita
num2rului maxim de posturi aprobate, cabinetul pregedintelui, compattiment
distinct, format din maximum 4 posturi.
(2) Personalul din cadrul cabinetului pregedintelui este numit gi eliberat din
funcfie de pregedintele consiliului judefean.
(3) Personalul din cadrul cabinetului pregedintelui consiliului judefean igi
desftigoarti activitatea in baza unui contract individual de muncti pe duratti
determinatd, incheiat in condifiile legii, pe durata mandatului pregedintelui
consiliului judefean.
(4) Atribufiile personalului compattimentului prevtizut la alin. ( I ) se
stabilesc prin dispozifie a pregedintelui consiliului judefean.

Sectiunea I1 - Vicepresedintii Consiliului Judetean Braila
Art. 36 -(l)Consiliul judetean alege dintre membrii sai 2 vicepresedinti.
(2) Vicepresedintii se alege cu votul secret indirect a1 majoritatii
consilierilor judeteni in functie.
Art. 37 -(I) Propunerile de candidati pentru alegerea Vicepresedintilor
Consiliului Judetean Braila, se face de catre oricare dintre consilierii judeteni sau
de grupurile de consilieri.
(2) Fiecare consilier judetean si Presedintele Consiliului Judetean Braila
primesc un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor.
Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, putandu-se folosi, la
alegere, una dintre urmatoarele modalitati:
a) din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor
candidatilor pe care consilierul judetean nu doreste sa ii aleaga. Pe buletin va

ramane nebarat numele a 2 consilieri judeteni pe care doreste sa il aleaga
votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvantul "DAJJin dreptul numelui celor 2
consilieri judeteni pe care doreste sa ii voteze si "NU" in dreptul numelui
consilierului judetean pe care nu doreste sa il voteze.
(3) La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu
a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte
Abtinerile se contabilizeaza la voturile 'tontra".
prevazute la alin. 2 lit. "bJ1.
(4) Sunt declarati alesi primii 2 candidati care au obtinut votul majoritatii
consilierilor judeteni in functie.
(5) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea, prevazuta de lege, se
organizeaza un a1 doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa
candidatii situati pe primele trei locuri, La a1 doilea tur de scrutin sunt declarati
alesi vicepresedinti, consilierii judeteni care au obtinut cel mai mare numar de
voturi
(6) In caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor
participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales
candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.
(7) Buletinele de vot utilizate pentru alegerea Vicepresedintilor Consiliului
Judetean Braila se depun la dosarul sedintei.
Art. 38 - Rezultatul alegerii Vicepresedintilor Consiliului Judetean Braila
va fi consemnat in hotarare.
Art. 39 - Vicepresedintii Consiliului Judetean Braila isi pastreaza calitatea
de consilier judetean.
Art. 40 - Functiei de vicepresedinte a1 Consiliului judetean ii sunt aplicabile
incompatibilitatile prevazute la art. 28.
Art. 41 - Vicepresedintii Consiliului judetean indeplinesc atributiile stabilite
prin dispozitia presedintelui.
Art. 42 Eliberarea din funcfie a vicepregedintilor consiliului judefean se
face cu votul secret a doua treimi din nurniirul consilierilor in funcfie, la
propunerea motivata a cel pufin unei treimi din numarul acestora. Eliberarea din
funcfie a vicepregedintilor consiliului judefean nu se poate face in ultimele 6 luni
ale mandatului consiliului judefean.

-

Sectiunea 111 - Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Braila

Art. 43 - (1) Dupa constituire, Consiliul judetean stabileste si organizeaza,
in functie de specificul judetului Braila, comisii de specialitate pe domenii de
activitate, compuse numai din consilieri judeteni.
(2) Numarul locurilor care revin fiecarui grup de consilieri sau consilierilor
independenti in fiecare comisie de specialitate, se stabileste in functie de
ponderea acestora in cadrul consiliului.
(3) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de
consilieri, iar a consilierilor independenti de catre consiliu, avandu-se in vedere,
de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi
desfasoara activitatea.

(4) Un consilier judetean poate face parte din 1-3 comisii, din care una
este comisia de baza. lndemnizatia de sedinta se va achita numai pentru
activitatea desfasurata in comisia de baza.
Art. 44 - Numarul si denumirea comisiilor de specialitate, numarul
membrilor fiecarei comisii, care va fi intotdeauna impar si modul de stabilire a
locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si
componenta nominala a acestora, se consemneaza intr-o hotarare semnata de
presedintele Consiliului judetean si contrasemnata de secretarul judetului.
Art. 45 - Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin vot deschis a1
majoritatii consilierilor care o compun, cate un presedinte si cate un secretar.
Art. 46 - Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale :
a) initiaza prin consilieri si avizeaza proiecte de hotarari cu caracter
normativ pentru rezolvarea unor probleme din domeniul de activitate pentru care
au fost infiintate. In procesul de elaborare a acestora, colaboreaza cu directiile
din aparatul de specialitate a1 Consiliului Judetean Braila;
b) analizeaza proiectele de hotarari ce urmeaza a fi aprobate de Consiliul
judetean, avand in vedere propunerile si sugestiile primite din partea celor
interesati: cetateni, asociatii legal constituite, autoritati si institutii publice,
organizatii neguvernamentale, stabilind totodata ordinea de prioritate a acestora;
c) se pronunta asupra altor probleme transmise de Consiliul Judetean
Braila spre avizare;
d) intocmesc avize si rapoarte asupra proiectelor de hotarari si asupra
problemelor analizate, pe care le prezinta Consiliului judetean; avizele si
rapoartele au caracter consultativ;
e) indeplinesc orice alte atributii sau insarcinari date prin hotarari ale
Consiliului judetean daca acestea au legatura cu activitatea lor.
Art. 47 - Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii
principale:
a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu Consiliul
Judetean Braila si cu celelalte comisii;
b) convoaca si conduce sedintele comisiei;
c) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara
acesteia, daca apreciaza ca este necesar;
d) participa, ca reprezentant a1 comisiei, la lucrarile celorlalte comisii care
examineaza problemele ce prezinta importanta pentru comisia pe care o
conduce;
e)sustine in sedintele Consiliului Judetean Braila, rapoartele de avizare
formulate de comisie;
0 anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar;
g) avizeaza pontajul lunar a1 consilierilor care participa la sedintele
comisiilor de specialitate, intocmit de secretarul comisiei;
h) indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei,
prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
sau stabilite de Consiliul judetean in plenul sau.
Art. 48 - Secretarul comisiei de specialitate are urmatoarele atributii
principale:

a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a
membrilor comisiei, intocmeste pontajul lunar si dupa avizarea acestuia de catre
presedintele comisiei il depune la Biroul resurse umane, salarizare din cadrul
aparatului de specialitate a1 Consiliului judetean;
b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului
necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea avizelor si a proceselor verbale;
d) asigura, cu acordul membrilor comisiei, caracterul public a1 sedintelor in
care se analizeaza proiectele de hotarari cu caracter normativ elaborate de
comisie;
e) indeplineste orice alte sarcini prevazute de Regulamentul de organizare
si functionare a1 Consiliului judetean sau insarcinarile stabilite de comisie sau de
catre presedinte.
Art. 49 -(I) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele
acesteia cu cel putin 3 zile inainte.
(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui.
Oricare membru a1 comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor
probleme.
(3)Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.
(4) In caz de absenta nemotivata la sedintele comisiei, consilierului in
cauza nu i se acorda indemnizatia de sedinta.
Art. 50 - Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula,
inaintea sedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia
cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora li se solicita raportul de
avizare a proiectelor de hotarari.
Art. 51 -(I) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii
membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.
(2)Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia
poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor proiecte de pe ordinea de zi
sa se desfasoare cu usile inchise.
(3)Comisia poate invita sa participe la sedintele sale pentru initierea,
elaborarea si avizarea proiectelor de hotarari specialisti din aparatul de
specialitate a1 Consiliului judetean si din unitatile aflate in subordinea Consiliului
judetean, participarea acestora fiind obligatorie. Au dreptul sa participe la
sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor
sedintei.
(4)Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri,
precum si reprezentanti ai mass-media.
(5)Persoanele invitate pot fi ascultate in cadrul sedintei, dar nu au dreptul
sa participe la vot.
Art. 52 - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte
probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia desemneaza un consilier
care face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de
zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.

(2)Consilierul desemnat redacteaza raportul de avizare a1 comisiei, pe
baza amendamentelor si a propunerilor formulate de catre membrii acesteia,
care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.
(3) Raportul de avizare va cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat
amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse. Amendamentele
respinse pot fi sustinute in plenul Consiliului judetean.
(4) Raportul de avizare se prezinta secretarului judetului care se va ingriji
de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, odata cu ordinea de zi.
(5) La solicitarea presedintilor de comisii implicate in elaborarea raportului
de avizare pentru proiectele de hotarari se organizeaza comisii de mediere in
vederea solutionarii divergentelor, formate din membrii comisiei respective,
conduse de presedintele Consiliului judetean.
(6) Comisia de mediere este legal constituita cu prezenta majoritatii simple
din numarul membrilor comisiei si adopta hotarari cu votul majoritatii.
(7) Se pot intocmi rapoarte comune ale comisiilor atunci cand fac
propuneri pentru proiecte de hotarari pentru care este necesar avizul acestora.
Art. 53 - Votul in comisie este, de regula, deschis. In anumite situatii
comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind si modalitatea de exprimare a
acestuia.
Art. 54 - (1) Lucrarile sedintei comisiei se consemneaza intr-un proces
verbal, redactat de secretar si semnat de catre presedintele si secretarul
comisiei.
(2) Presedintele comisiei poate incuviinta ca procesele verbale ale
sedintelor sa fie consultate de persoanele interesate care nu au participat la
sedinte, cu exceptia proceselor verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari sau desfasurat cu usile inchise.
(3) Procesele verbale ale sedintelor comisiei de specialitate in care s-au
analizat proiecte de hotarari cu caracter normativ pot fi facute publice, cu acordul
membrilor acesteia.
Art. 55 - Daca in urma dezbaterilor din sedinta Consiliului judetean se
impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele Consiliului
judetean supune la vot retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre
comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit raportul de avizare,
respectiv raportul.
Art. 56 - (1) La propunerea presedintelui sau a consilierilor, Consiliul
judetean poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare.
(2) In hotararea de organizare a comisiei speciale de analiza si verificare
se stabilesc: componenta nominala a comisiei, obiectivele si tematica activitatii,
perioada de lucru, mandatul si termenul de prezentare a raportului intocmit in
urma analizelor si verificarilor efectuate.
(3) Raportul se prezinta in sedinta Consiliului judetean, la termenul stabilit
si cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in
domeniul supus analizei sau verificarii.
Art. 57 - (1) La nivelul Consiliului Judetean Braila sunt constituite 6 comisii
de specialitate, astfel:
1.Comisia de strategii, studii, prognoze economico-sociale

2.Comisia de buget-finante, administrarea domeniului public si privat a1
judetului
3.Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului inconjurator, agricultural turism, transport
4.Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si
activitati sportive
5.Comisia pentru sanatate si protectie sociala.
6.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si
relatii internationale.
(2) In domeniile de activitate pentru care au fost infiintate, comisiile de
specialitate au prioritate in initierea si propunerea de solutii si se implica in
realizarea sarcinilor ce revin Consiliului judetean.
(3) In activitatea desfasurata, comisiile de specialitate prevazute la alin. 1,
colaboreaza cu directiile aparatului de specialitate a1 Consiliului judetean, in
functie de specificul obiectului proiectului de hotarare initiat.
(4) Comisiile de specialitate ale Consiliului judetean se intrunesc in
minimum 2 sedinte ordinare pe luna si ori de cate ori este necesar,
Art. 58 - Comisiile de specialitate indeplinesc urmatoarele atributii
principale in domeniul lor de activitate, dupa cum urmeaza:
1. Comisia de strategii, studii, proanoze economico-sociale:

- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea regulamentului de
organizare si functionare a1 Consiliului judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la aprobarea numarului de
personal, organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate a1
Consiliului judetean, ale institutiilor publice, serviciilor publice si societatilor
comerciale de interes judetean;
- analizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea regulamentului de
organizare si functionare a1 aparatului de specialitate a1 Consiliului judetean,
precum si regulamentelor de organizare si functionare ale institutiilor si serviciilor
publice subordonate;
- initiaza, elaboreaza si avizeaza proiecte de hotarari in vederea adoptarii
de catre Consiliul judetean a strategiilor, prognozelor si programelor de
dezvoltare economico-sociala a judetului sau a unor zone din cuprinsul acestuia,
pe baza propunerilor primite de la consiliile locale;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la darea in administrare,
concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului, precum si
a serviciilor publice de interes judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la vanzarea, concesionarea sau
inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti
parteneri sociali, in scopul finantarii si realizarii unor actiuni, lucrari servicii sau
proiecte de interes public judetean;

- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la reorganizarea si privatizarea
societatilor comerciale pe care le-a infiintat Consiliul judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari privind asocierea cu consiliile locale pentru
realizarea unor objective de interes comun;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la problemele de dezvoltare
rurala din sfera de competenta;
- avizeaza proiectele de hotarari cu privire la participarea si/sau finantarea
proiectelor de dezvoltare rurala din sfera de competenta;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la asocierea Consiliului judetean
cu autoritati ale administratiei publice locale in vederea promovarii unor interese
comune din domeniul dezvoltarii rurale, agriculturii si industriei;
- avizeaza proiecte de hotarare privind cooperarea sau asocierea cu alte
autoritati ale administratiei publice locale din tara sau strainatate in vederea
promovarii proiectelor de dezvoltare rurala;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la asigurarea cadrului necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind educatia, serviciile
locale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala,
sanatatea, cultura, tineretul, sportul, mediul inconjurator, conservarea,
restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a
parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale, evidenta persoanelor,
padurile si drumurile publice, serviciile comunitare de utilitate publica de interes
judetean, precum si alte servicii publice stabilite de lege;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la infratirea judetului cu unitati
teritoriale din alte tari;
- avizeaza proiecte de hotarari prin care se solicita participarea Consiliului
judetean, in calitate de beneficiar sau partener, la finantarea unor proiecte cu
sprijin comunitar sau international.
2. Comisia de buget-finante,administrarea domeniului public si privat a1
judetului :
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la aprobarea numarului de
personal, organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate a1
Consiliului judetean, precum si pe cele ale institutiilor si serviciilor publice
subordonate Consiliului judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea regulamentului de
organizare si functionare a1 aparatului de specialitate a Consiliului judetean,
precum si regulamentele de organizare si functionare a institutiilor si serviciilor
publice subordonate;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la bugetul de ansamblu a1
judetului;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la analiza eficientei cheltuirii
banilor publici la nivelul judetului Braila;

- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea bugetului judetului,
contului de incheiere a exercitiului bugetar, virarile de credite, precum si modul
de utilizare a rezervei bugetare;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea si aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli ale institutiilor si serviciilor publice subordonate
Consiliului judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor
judetene, precum si a taxelor speciale pe timp limitat;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la repartizarea pe comune,
orase si municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat sau din alte surse;
- avizeaza proiecte de hotarari privind imprumuturile de /a societati
comerciale, bancare romanesti si straine, precum si imprumuturi din fondul de
tezaur;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la darea in administrare,
concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului, precum si
a serviciilor publice de interes judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la vanzarea, concesionarea sau
inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la numirea si eliberarea din
functie a conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes judetean,
precum si aplicarea de sanctiuni disciplinare, daca este cazul;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti
parteneri sociali, in scopul finantarii si realizarii unor actiuni, lucrari, servicii sau
proiecte de interes public judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la reorganizarea si privatizarea
societatilor comerciale pe care le-a in fiintat Consiliul judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari privind asocierea cu consiliile locale pentru
realizarea unor objective de interes comun;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la infiintarea, desfiintarea sau
comasarea de institutii publice si de senlicii publice de interes judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la instituirea de norme orientative
pentru societatile comerciale de sub autoritatea sa;
- intocmeste rapoarte de specialitate cu privire la calitatea sen~iciilor
publice de interes judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari privind contractarea sVsau garantarea
imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala, prin emisiuni de
titluri de valoare in numele judetului;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la aprobarea documentatiilor
tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la asigurarea cadrului necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind educatia, serviciile
locale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
varstnice, a familiilor si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala,
sanatatea, cultura, tineretul, sportul, mediul inconjurator, conservarea,

restaurarea si punerea in vaioare a monumentelor istorice si de arhitectura, a
parcuriior, gradiniior pubiice si rezervatiiior naturaie, evidenta persoanelor,
paduriie si drumuriie publice, serviciiie comunitare de utiiitate pubiica de interes
judetean, precum si aite servicii pubiice stabiiite de iege;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la infratirea judetuiui cu unitati
teritoriaie din aite tari;
- avizeaza proiecte de hotarari prin care se soiicita participarea Consiiiuiui
judetean,in caiitate de beneficiar sau partener, la finantarea unor proiecte cu
sprijin comunitar sau international.
3. Comisia de orcaanizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor
publlce, protectia mediului inconiurator, aqricultura, turism, transport:
- avizeaza proiecteie de hotarari cu privire la stabiiirea proiecteior de
urbanism, de organizare si amenajare a teritoriuiui judetuiui, precum si de
dezvoitare generaia a judetuiui si a iocaiitatiior componente;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la asigurarea construirii,
intretinerii si modernizarii drumuriior, poduriior, precum si a intregii infrastructuri a
caiior de comunicatii de interes judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari in vederea eiaborarii de catre Consiiiui
judetean de prognoze si programe de dezvoitare economico-sociaia sau pentru
refacerea si protectia mediuiui inconjurator, in urma anaiizarii propuneriior facute
de orase si comune;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la aprobarea documentatiiior
tehnico-economice pentru iucrariie de investitii de interes judetean;
- anaiizeaza si initiaza actiuni privind respectarea prevederiior Legii
mediuiui;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la aprobarea desfasurarii
activitatiior de turism care intra in sfera de competenta a Consiiiuiui Judetean
Braiia;
-avizeaza proiecte de hotarari cu privire la activitatea de transport public
judetean de persoane;
- anaiizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea reguiamentuiui de
organizare si functionare a Consiiiuiui judetean;
- anaiizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea reguiamentuiui de
organizare si functionare a aparatului de specialitate a Consiiiuiui judetean,
precum si reguiamenteie de organizare si functionare a institutiiior si serviciiior
pubiice subordonate;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la aprobarea organigramei,
numaruiui de personal si a statuiui de functii a/ aparatuiui de specialitate a/
Consiiiuiui judetean, precum si ale institutiiior si serviciiior pubiice din subordine;
- avizeaza proiecte de hotarari privind participarea si/sau finantarea unor
actiuni de agrement;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la asigurarea cadruiui necesar
pentru furnizarea serviciiior pubiice de interes judetean privind educatia, serviciiie
locale pentru protectia copiiuiui, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
varstnice, a famiiiiior si a aitor persoane sau grupuri afiate in nevoie sociala,

sanatatea, cultura, tineretul, sportul, mediul inconjurator, consetvarea,
restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a
parcurilor, gradinilor publice si rezetvatiilor naturale, evidenta persoanelor,
padurile si drumurile publice, setviciile comunitare de utilitate publica de interes
judetean, precum si alte setvicii publice stabilite de lege;
- avizeaza proiecte de hotarari prin care se solicita participarea in calitate
de beneficiar sau parteneri la finantarea unor proiecte cu sprijin comunitar sau
international;
-avizeaza proiectele de hotarari privind stabilirea pretului mediu a1
produselor agricole folosit la stabilirea platilor anticipate fiecarui an fiscal pentru
arenda in natura;
- participa, la solicitarea asociatiilor profesionale constituite in domeniul
agriculturii, la intalnirile si dezbaterile organizate si propune Consiliului judetean
masuri in limitele competentelor stabilite prin lege;
- analizeaza si avizeaza si alte proiecte de hotarari cu probleme de
agricultura, in limitele competentelor stabilite de lege.
4. Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant cultura, culte, tineret si
activitati sportive :
- elaboreaza proiecte de hotarari cu caracter normativ pentru rezolvarea
unor probleme din domeniul activitatilor stiintifice, invatamant, cultura, culte,
tineret si activitati sportive la nivelul judetului Braila;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la aprobarea regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea regulamentului de
organizare a aparatului de specialitate a1 Consiliului judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la aprobarea organigramei, a
numarului de personal si a statului de functii ale aparatului de specialitate a1
Consiliului judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea regulamentului de
organizare si functionare a1 institutiilor publice de invatamant si cultura aflate in
subordinea Consiliului judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la aprobarea organigramei,
numarului de personal si a1 statului de functii ale institutiilor publice de
invatamant si cultura aflate in subordinea Consiliului judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la asigurarea conditiilor materiale
si financiare necesare in vederea bunei functionari a institutiilor publice de
invatamant si cultura aflate in subordinea Consiliului judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la asigurarea sprijinului financiar
pentru organizarea si desfasurarea actiunilor sportive pentru tineret;
- avizeaza proiecte de hotarari privind participarea si/sau finantarea unor
proiecte nationale sau internationale in domeniul cultural, de invatamant sau
sportiv;
- se pronunta asupra altor probleme transmise de Consiliul judetean spre
avizare

- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la asigurarea cadrului necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeten privind educatia, serviciile
pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a
familiilor si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoi sociale, sanatate, cultura,
tineretul si sportul;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la sprijinirea, in conditiile legii, a
activitatii cultelor religioase;
- avizeaza proiecte de hotarari prin care se atribuie, in conditiile legii,
denumiri de objective de interes judetean;
- avizeaza programele anuale privind manifestarile stiintifice si culturale
propuse de institutiile competente;
- analizeaza situatia activitatii culturale si a unitatilor de cultura din judet si
prezinta Consiliului judetean propuneri de imbunatatire a activitatiiin domeniu.
- avizeaza proiecte de hotarari prin care se solicita participarea Consiliului
judetean, in calitate de beneficiar sau partener, la finantarea unor proiecte cu
sprijin comunitar sau international,
5. Comisia pentru sanatate si protectie sociala:
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la asigurarea conditiilor materiale
si financiare necesare in vederea bunei functionari a institutiilor de asistenta
sociala si protectie a copilului;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la infiintarea, desfiintarea sau
comasarea institutiilor publice din domeniul protectiei sociale;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la alte probleme privind protectia
sociala;
- avizeaza proiecte de hotarari privind participarea si/sau finantarea alaturi
de alte autoritati publice la actiuni in domeniul sanatatii;
- analizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului judetean;
- analizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea regulamentului de
organizare si functionare a aparatului de specialitate a Consiliului judetean,
precum si a regulamentelor de organizare si functionare a institutiilor si serviciilor
publice subordonate;
- analizeaza proiecte de hotarari cu privire la aprobarea organigramei,
numarului de personal si a statului de functii a1 aparatului de specialitate a1
Consiliului judetean, precum si a institutiilor si sen~iciilorpublice din subordine;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la asigurarea conditiilor materiale
si financiare necesare in vederea bunei functionari a institutiilor si serviciilor
publice de sanatate, protectie a copilului si asistenta sociala;
- analizeaza si avizeaza proiecte de hotarari din domeniul activitatii de
sanatate care urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului judetean;
- analizeaza, in conditiile legii, starea imobilelor in care isi desfasoara
activitatea unitatile sanitare cu paturi a1 caror management este preluat de
Consiliul Judetean Braila si face propuneri Consiliului Judetean Braila privind
imbunatatirea acesteia;

- efectueaza verificari si analize privind dotarea bazei materiale a
sistemului sanitar si avanseaza Consiliului Judetean Braila si autoritatilor locale
implicate propuneri si, respectiv, recomandari de eliminare a neajunsurilor
constatate;
- analizeaza amplasarea unitatilor sanitare si propune Consiliului judetean
infiintarea de noi unitati, acolo unde acest lucru se impune;
- avizeaza proiecte de hotarari privind structura organizatorica a spitalelor
de interes judetean.
6. Comisia Dentru administratie publics locala, iuridica, relatii
publice, intearare si relatii internationale :
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la administrarea domeniului
public si privat a1 judetului;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la darea in administrare,
concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului, precum si
a serviciilor publice de interes judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la vanzarea, concesionarea si
inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la cooperarea sau asocierea cu
alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau strainatate, precum si
aderarea la asociatii nationale si internationale a autoritatilor administratiei
publice locale in vederea promovarii unor interese comune;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la reorganizarea si privatizarea
societatilor comerciale pe care le-a in fiintat;
- analizeaza informarile periodice ale Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Braila si ale altor institutii cu atributii in domeniu in realizarea atributiilor
Consiliului judetean privind apararea ordinii si linistii publice;
- verifica aspectele cu privire la respectarea libertatilor si drepturilor
cetatenesti cuprinse in scrisori si sesizari;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului judetean;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la adoptarea regulamentului de
organizare si functionare a aparatului de specialitate a Consiliului judetean,
precum si a regulamentelor de organizare si functionare a institutiilor si serviciilor
publice subordonate;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la aprobarea organigramei,
numarului de personal si a statului de functii a1 aparatului de specialitate a1
Consiliului judetean, precum si a institutiilor si serviciilor publice din subordine;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la numirea si eliberarea din
functie a conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes judetean,
precum si aplicarea de sanctiuni disciplinare, daca este cazul;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la problemele de dezvoltare
rurala din sfera de competenta;
- avizeaza proiectele de hotarari cu privire la participarea sVsau finantarea
proiectelor de dezvoltare rurala din sfera de competenta;

- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la asocierea Consiliului judetean
cu autoritati ale administratiei publice locale in vederea promovarii unor interese
comune din domeniul dezvoltarii rurale, agriculturii si industriei;
- avizeaza proiecte de hotarare privind cooperarea sau asocierea cu alte
autoritati ale administratiei publice locale din tara sau strainatate in vederea
promovarii proiectelor de dezvoltare rurala;
- avizeaza proiecte de hotarari cu privire la atribuirea, in conditiile legii,
denumirilor de obiective de interes judetean;
- avizeaza proiectele de hotarari date in competenta Consiliului judetean
prin lege;
- avizeaza proiectele de hotarari prin care se solicita participarea
Consiliului judetean in calitate de beneficiar sau partener la finantarea unor
proiecte cu sprijin comunitar sau interjudetean;
- analizeaza proiectele de acte normative pe care le initiaza Consiliul
judetean in vederea promovarii la Guvern sau la alte autoritati competente,
facand propuneri de imbunatatire.

-

Sectiunea IV Secretarul judetului
Art. 59 (1) Secretarul judetului este functionar public de conducere cu
studii superioare juridice sau administrative. Acesta se bucura de stabilitate in
functie.
(2) Secretarul judetului nu poate fi membru a1 vreunui partid politic, sub
sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul judetului nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul 1 cu
presedintele sau cu vicepresedintii Consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii
din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor
de senliciu si regimul disciplinar a1 secretarului judetului se fac in conformitate cu
prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.
Art. 60 (1) Secretarul judetului indeplineste urmatoarele atributii principale
legate de organizarea si functionarea Consiliului Judetean Braila:
- asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului judetean;
- participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului judetean;
- efectueaza apelul nominal si tine evidenta prezentei la sedinta a
consilierilor judeteni;
- noteaza rezultatul votului si informeaza presedintele asupra cvorumului
necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari;
- asigura intocmirea stenogramelor si a proceselor verbale ale sedintelor
Consiliului judetean;
- pune la dispozitia consilierilor judeteni, inaintea fiecarei sedinte a
Consiliului judetean, procesul verbal a1 sedintei anterioare;
- urmareste ca la deliberarea si adoptarea unei hotarari sa nu ia parte
consilierul care, fie personal, fie prin sot, afini sau rude pana la gradul IV inclusiv,
are interes patrimonial in problema supusa dezbaterii. 11 informeaza pe

presedintele Consiliului judetean cu privire la asemenea situatii si face cunoscute
sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
- avizeazi, pentru legalitate, dispozifiile presedintelui consiliului judefean
si hotiirsrile consiliului jude/ean;
-prezinta in fata Consiliului judetean punctul sau de vedere cu privire la
legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii
consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le
considera ilegale;
- comunica in termenul legal actele administrative;
-asigura afisarea proiectelor de hotarari cu caracter normativ spre
informare publica;
- asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si comunicarea celor
interesati a dispozitiilor;
- acorda membrilor Consiliului judetean asistenta si sprijn de specialitate
in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la
definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu;
- acorda, impreuna cu serviciile din aparatul de specialitate a1 Consiliului
judetean, asistenta si sprijin de specialitate in redactarea proiectelor de hotarari
propuse de cetateni;
- asigura si pune la dispozitia cetatenilor cu drept de vot formularele
listelor de sustinatori pentru promovarea proiectelor de hotarari.
(2) Secretarul judetului are atributii in domeniile starii civile, autoritatii
tutelare, protectiei drepturilor copilului, indeplinind in acelasi timp si urmatoarele
atributii:
- asigura eliberarea de extrase sau copii de pe orice act din arhiva
Consiliului judetean, cu exceptia celor cu caracter secret si extrase de pe acte de
stare civila;
- asigura buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter
juridic, precum si a celorlalte compartimente din aparatul de specialitate a1
Consiliului judetean si serviciilor publice, in domeniile starii civile, autoritatii
tutelare si protectiei drepturilor copilului;
- exercita atributiile de presedinte a1 Comisiei judetene pentru protectia
copilului Braila si a1 Colegiului director a1 Directiei generale de asistenta sociala si
protectia copilului Braila;
- tine legatura cu organizatiile de cult existente in judet si face propuneri
presedintelui si Consiliului judetean pentru solutionarea problemelor legate de
buna lor functionare;
- urmareste rezolvarea corespondentei in termen legal;
- coordoneaza activitatea de editare a Monitorului Oficial a1 judetului
Braila;
- verifica modul de intocmire a proiectelor de acte normative care se
inainteaza spre aprobare Guvernului;
- indeplineste si alte atributii prevazute de actele normative in vigoare sau
insarcinari date de Consiliul judetean si presedintele acestuia;
- prin derogare, de la prevederile art. 21 alin. (2) din Leaea nr. 273/2006
privind finanfele publice locale, cu modificsrile si completirile ulterioare, in

situafiile previ3zute la art. 55 alin. (8"1)sau, dupa caz, la art. 99 alin. (9) din
Legea administratiei publice locale nr. 2 15/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare secretarul judetului Braila indeplinegte funcfia de
ordonator principal de credite pentru activiti3filecurente.
Sectiunea V

- Administratorul public

Art. 61 -(I) La nivelul judefului, pregedintele poate propune Consiliului
Judefean Braila infiinfarea funcfiei de administrator public, in limita num5rului
maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea gi eliberarea din funcfie a administratorului public se fac de
pregedintele consiliului judefean, pe baza unor criterii, proceduri gi atribufii
specifice, aprobate de consiliul judefean. Numirea in funcfie se face pe baza de
concurs.
(3) Administratorul public poate indeplini, in baza unui contract de
management, incheiat in acest sens cu pregedintele consiliului judefean, atribufii
de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes
judefean.
(4) Pregedintele consiliului judefean poate delega catre administratorul public,
in condifiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
CAPITOLUL V

f
i

-

Sectiunea I Desfasurarea sedintelor Consiliului Judetean Braila
Art. 62 -(1) Consiliul judefean se intrunegte in gedinfa ordinara in fiecare
lun5, la convocarea pregedintelui consiliului judefean.
(2) Consiliul judefean se poate intruni gi in gedinfe extraordinare ori de c4te
ori este necesar, la cererea pregedintelui sau a cel pufin unei treimi din numi3rul
membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresat5 pregedintelui
consiliului judefean, in cazuri excepfionale care necesit5 adoptarea de mi3suri
imediate pentru prevenirea, limitarea sau TnlZiturarea urm5rilor calamit2ifilor,
catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum gi pentru ap5rarea
ordinii gi linigtii publice.
Art. 63 -(I) Convocarea consiliului judefean se face in scris, prin
intermediul secretarului general a1 judefului, cu cel pufin 5 zile inaintea gedinfelor
ordinare sau cu cel mult 3 zile inaintea celor extraordinare.
(2) h caz de foq5 major5 gi de maxim5 urgenf.5 pentru rezolvarea
intereselor locuitorilor judefului Braila, de genul finantarilor externe si realizarea
in termen a unor sarcini rezultate din acte normative de imediata aplicare
convocarea consiliului judefean se face de indati.
(3) In toate cazurile, convocarea se consemneaza in procesul verbal a1
sedintei.

(4) In convocarea de participare la sedinta se vor preciza data, ora, locul
defasurarii si ordinea de zi.
Art. 64 -(I) Sedintele Consiliului judetean sunt conduse de presedinte
sau, in situatia indisponibilitatii acestuia, de catre unul din vicepresedinti,
desemnat de presedinte prin dispozitie.
(2) In cazul in care, din motive temeinice, lipseste si vicepresedintele
desemnat, in conditiile aliniatului precedent, sedinta va fi condusa de celalalt
vicepresedinte sau de un consilier judetean ales cu votul majoritatii consilierilor
prezenti.
(3) Sedintele Consiliului judetean se desfasoara legal in prezenta
majoritatii consilierilor judeteni in functie.
Art. 65 - (1) Sedintele Consiliului judetean sunt, de regula, sedinte
publice.
(2) Sunt obligatoriu sedinte publice, sedintele Consiliului judetean in care
se dezbat si se adopta proiecte de hotarari cu caracter normativ.
(3) Anuntul privind sedinta publica, continand data, locul de desfasurare si
ordinea de zi, se afiseaza la sediu, insereaza pe site-ul propriu a1 Consiliului
judetean si se aduce la cunostinta cetatenilor si asociatiilor legal constituite care
au prezentat sugestii si propuneri, in scris, cu caracter de recomandare si se
transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare.
(4) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice ale Consiliului
judetean se face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordine de
precadere data de interesul acestora in raport cu subiectul sedintei publice.
Art. 66 - (1) Sedintele publice ale Consiliului judetean pot fi inregistrate,
inregistrarile fiind facute publice, la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001.
(2) Punctele de vedere formulate de participanti, precum si rezultatul
dezbaterilor in sedinta publica, exprimat prin vot, se consemneaza intr-o minuta
care va fi afisata la sediu si publicata in site-ul propriu.
(3) Anual, Consiliul judetean intocmeste si face public, pe site-ul propriu,
prin afisare la sediu sau prin prezentare in sedinta publica, raportul privind
transparenta decizionala in structura prevazuta de art. 13 din Legea nr. 52/2003.
Art. 67 - (1) Ordinea de zi a sedintelor Consiliului judetean cuprinde
proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari
ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea
consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor
si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa
in cuprinsul invitatiei la sedinta, transmisa consilierilor si se aduce la cunostinta
publica prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea presedintelui,
consilierilor judeteni, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.
(3) Pe ordinea de zi a sedintelor ordinare se inscriu numai proiectele de
hotarari insotite de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate carora leau fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate a1 Consiliului judetean.

(4) Proiectele de hotarari pot fi dezbatute fara rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate in cazul sedintelor de consiliu extraordinare si cele cu
convocarea de indata a consilierilor.
(5) Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la
secretarul judetului, inainte de intocmirea raportului de avizare de catre comisia
de specialitate pentru a fi avut in vedere de catre aceasta.
(6) Daca rapoartele prevazute la aliniatele precedente nu sunt intocmite in
termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor, acestea se considera implicit
favorabile.
(7) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii Consiliului Judetean Braila.
(8) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme
urgente, care nu pot fi amanate pans la sedinta urmatoare, si numai cu votul
majoritsfii consilierilor judeteni prezenfi.
(9) Procedura de urgenta poate fi promovata de Presedinte, de Presedintii
comisiilor de specialitate (in baza hotararii comisiei) sau de un grup de cel putin
10 consilieri. lnitiativa de urgenta se motiveaza si se prezinta in scris secretarului
judetului Braila cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei Consiliului Judetean
Braila.
(10) Daca un consilier judetean se opune initiativei de urgenta,
Presedintele acorda initiatorului 5 minute pentru motivarea in plen a propunerii.
In cazul in care Consiliul Judetean Braila nu aproba dezbaterea problemei in
procedura de urgenta, aceasta va fi amanata pentru ordinea de zi a sedintei
urmatoare.
(11) In cazul aprobarii procedurii de urgenta, problema va fi dezbatuta ca
primul punct a1 ordinii de zi,
(12) Scoaterea unui proiect de hot3rare de pe proiectul ordinii de zi se
face numai cu acordul ini?iatorului sau daca acesta nu fndeplineste condifiile
prevszute la alin. 3.
Art. 68-(1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile Consiliului,
prezenta fiind inscrisa in registrul de evidenta tinut de secretarul judetului.
(2) Consilierul care, din motive independente de vointa sa, nu poate lua
parte la sedinta, este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie presedintelui
Consiliului judetean sau secretarului judetului.
Art. 69 - (1) Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea in care
acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin
prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe
ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui
comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a
intocmit raportul, dupa care urmeaza dezbaterile propriu zise.
(2) Consilierii participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant.
(3) Presedintele Consiliului judetean are dreptul sa limiteze durata luarilor
de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop, el poate propune
consiliului spre aprobare, timpul total de dezbatere a proiectului si timpul afectat
fiecarui vorbitor. Consilierul este obligat ca, in cuvantul sau, sa se refere exclusiv
la problema care face obiectul dezbaterii.

(4) Presedintele Consiliului Judetean Braila va urmari ca participarea la
dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri judeteni. In cazul
unor probleme deosebite, se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri,
in functie de marimea acestuia.
(5) Presedintele Consiliului Judetean Braila va permite oricand unui
consilier judetean sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand
a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(6) Prevederile alin. 5 se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in
probleme privitoare la Regulament.
(7) Invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa la sedinta
publica a Consiliului judetean, li se ofera posibilitatea de a se exprima cu privire
la problemele inscrise pe ordinea de zi; punctele de vedere exprimate avand
valoare de recomandari.
(8) Dezbaterile din sedintele Consiliului judetean, precum si modul in care
consilierii judeteni si-au exercitat votul, se consemneaza intr-un proces verbal
semnat de presedintele Consiliului judetean si secretarul judetului, care isi
asuma prin semnare responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.
(9) In termen de 3 zile de la terminarea sedintei secretarul judetului
afiseaza la sediul Consiliului judetean si pe site-ul acestuia o copie a procesului
verbal a1 sedintei.
Art. 70 - Presedintele Consiliului judetean sau reprezentantul oricarui grup
de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia
consiliului. Solicitarea de incheiere se aproba cu votul majoritatii consilierilor
judeteni prezenti.
Art. 71 - Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre
consilierii judeteni prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si
persoanele aflate in sala.
Art. 72 $1) In cazul in care desfasurarea sedintei este perturbata,
presedintele poate intrerupe dezbaterile si poate propune consiliului aplicarea de
sanctiuni corespunzatoare.
(2) Pentru perturbarea sedintei publice de catre persoanele care asista la
acestea se dispune avertizarea si, in ultima instanta, evacuarea lor.
Art. 73 Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe
articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare.
Amendamentele se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a
adoptat un amendament formulat anterior, celelalte, care se refera la acelasi
lucru, se socotesc respinse fara a mai fi supuse votului.

-

Sectiunea a 11-a

- Elaborarea proiectelor de hotarari

Art. 74 - In exercitarea atributiilor ce-i revin, Consiliului Judetean Braila
adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care
legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta
majoritate.

Art. 75 - (1) Dreptul la initiativa pentru elaborarea proiectelor de hotarari
apartine presedintelui si vicepresedintilor Consiliului judetean, consilierilor
judeteni sau cetatenilor.
(2) Redactarea proiectelor de hotarari, insotite de o expunere de motive,
se face, de catre cei care le propun, in conformitate cu normele de tehnica
legislative. In acest scop secretarul judetului Braila si personalul din aparatul de
specialitate a1 Consiliului Judetean Braila vor acorda sprijin si asistenta tehnica
de specialitate.
(3) Elaborarea proiectelor de hotarari cu caracter normativ se aduce la
cunostinta publica, cu eel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre
analiza, avizare si adoptare, prin publicarea unui anunt referitor la aceasta
actiune.
(4) Anuntul cuprinde data afisarii, o nota de fundamentare, o expunere de
motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii proiectului de
hotarare cu caracter normativ propus, textul complet a1 acestuia, precum si
termenul limita, care va fi de eel putin 10 zile, locul si modalitatea in care cei
interesati pot trimite, in scris, propuneri sau sugestii, opinii cu valoare de
recomandare.
(5) Anuntul se publica in site-ul propriu, se afizeaza la sediu, in spatiu
accesibil publicului, se transmite mass-mediei locale si asociatiilor de afaceri si
altor asociatii legal constituite, in cazul in care se refera la elaborarea unui
proiect de hotarare cu caracter normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri.
(6) Proiectul de hotarare cu caracter normativ se transmite tuturor
persoanelor care au depus cerere pentru primirea acestor informatii.
(7) La cererea unei asociatii legal constituite sau altei autoritati publice,
Consiliul judetean organizeaza dezbaterea publica a proiectului de hotarare cu
caracter normativ, in termen de eel mult 10 zile de la publicarea datei si locului
de organizare in care va analiza toate recomandarile referitoare la proiectul de
hotarare cu caracter normativ.
Art. 76 - (1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor
prin mentionarea titlului si initiatorului.
(2) Ele se aduc la cunostinta consilierilor de indata, prin grija secretarului
judetului, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu
invitatia de a formula si depune amendamente.
(3) Proiectele de hotarari cu caracter normativ se transmit spre analiza si
avizare numai dupa definitivare pe baza propunerilor, sugestiilor si opiniilor
persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
Art. 77 - (1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre
dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului judetean, precum si
compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate a1 Consiliului in vederea
intocmirii raportului.
Nominalizarea comisiilor de specialitate si compartimentelor carora le vor
fi transmise materialele spre analiza se face si in functie de problematica din
competenta acestora, de catre presedinte, impreuna cu secretarul judetului.
(2) Odata cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a
raportului de avizare, avandu-se grija ca raportul compartimentului de

specialitate sa poata fi transmis comisiei de specialitate inainte de intocmirea de
catre aceasta a raportului de avizare.
(3) lnitiatorul proiectului sau a1 altor propuneri le poate retrage sau poate
renunta in orice moment la sustinerea acestora.
Art. 78 - (1) Dupa examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de
specialitate a Consiliului judetean intocmeste un raport de avizare cu privire la
adoptarea sau, dupa caz, modificarea ori
respingerea proiectului sau
propunerilor examinate.
(2) Raportul de avizare se transmite secretarului judetului, care va dispune
masurile corespunzatoare transmiterii lui catre presedinte si catre consilieri cel
mai tarziu odata cu transmiterea convocarii pentru sedinta.
Art.79 - Proiectele de hotarari si celelalte propuneri insotite de raportul de
avizare a1 comisiei si de raportul compartimentelor din aparatul de specialitate se
supun dezbaterii si votului Consiliului in sedinta pe a carei ordine de zi au fost
introduse.

-

Sectiunea a Ill-a Procedura de vot
Art. 80 -(I) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprima public, prin ridicarea mainii sau apel nominal.
(3)Consiliul judetean hotaraste, la propunerea presedintelui, ce modalitate
de vot se va folosi, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament se
stabileste o anumita procedura de vot.
Art. 81 - (1) Votarea prin apel nominal se face in modul urmatoc
Presedintele Consiliului Judetean Braila explica obiectul votarii si sensul
cuvintelor 'pentru' si 'contra'. Secretarul judetului da citire numelui si prenumelui
fiecarui consilier, in ordine alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta
cuvantul 'pentru' sau 'contra', in functie de optiunea sa.
(2) Dupa epuizarea listei, votul se repeta prin citirea din nou a numelui
consilierilor care au lipsit la primul tur.
Art. 82 - (1) Pentru exercitarea votului secret, se folosesc buletine de vot.
Redactarea buletinelor de vot se face clar si precis, fara echivoc si fara putinta
de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi cuvintele 'da' sau
'nu:
(2) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se
iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a
consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute in alineatul precedent.
Art. 83 - (1) Hotararile si alte acte sau propuneri se adopta cu votul
majoritatii consilierilor judeteni prezenti, cu exceptia situatiilor in care legea sau
regulamentul dispun altfel.
(2) Se adopta cu votul majoritatii consilierilor judeteni in functie
urmatoarele hotarari:
a) hot4rArile privind bugetul local;
b) hot4r4rile privind contractarea de imprumuturi, in condifiile legii;
c) hot4r4rile prin care se stabilesc impozite $i taxe locale;

d) hot3rdrile privind participarea la programe de dezvoltarejudeteand,
regionald, zonal3 sau de cooperare transfrontalierd;
e) hotdrdrile privind organizarea gi dezvoltarea urbanistic4 a localit3~ilorgi
amenajarea teritoriului;
19 hotdrdrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorit4fi publice, cu
persoane juridice romdne sau strdine.
(3) Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a 2/3 din numarul total
a1 consilierilor judeteni in functie.
(4)Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane, vor fi luate
intotdeauna prin vot secret, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(5) Abtinerile se contabilizeaza la voturile 'contra'.
(6) Voturile 'contra' si abtinerile se nominalizeaza in procesul verbal de
sedinta.
(7) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele
amana votarea pana la intrunirea acestuia.
Art. 84 - Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul verbal sa se
consemneze expres modul in care au votat, secretarul judetului find obligat sa
se conformeze.
Art. 85 - Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot
fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

CAPITOLUL VI
Intrebari, interpelari, petitii si informarea
consilierilor iudeteni
Art. 86 -(I) Fiecare consilier judetean poate adresa intrebari presedintelui,
vicepresedintilor, secretarului judetului, precum si sefilor compatfimentelor din
aparatul de specialitate a1 Consiliului judetean sau ai serviciilor si institutiilor din
subordinea acestuia.
(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Persoanele intrebate sunt obligate sa raspunda, de regula, imediat
sau, daca acest lucru nu este posibil, la urmatoarea sedinta a Consiliului
judetean.
Art. 87 - (1) Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii
in legatura cu un fapt cunoscut.
(2) Cel interpelat este obligat sa raspunda, in scris, pana la urmatoarea
sedinta a Consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului
interpelarii.
Art. 88 -(I) Consilierii judeteni pot solicita informatiile necesare exercitarii
mandatului, sefilor de compatfimente din aparatul de specialitate a1 Consiliului si
ai institutiilor si serviciilor publice de interes judetean care sunt obligati sa le
furnizeze la termenul stabilit.
(2) lnformatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

Art. 89 - ( I ) Orice cetatean are dreptul de a se adresa cu petitii sau
solicita audiente membrilor Consiliului judetean.
numar,
(2) Petitiile se inscriu intr-un registru special si primesc
consemnandu-se elementele principale cu privire la petent si obiectul cererii.
(3) Separat se vor inregistra in registrul de audiente persoanele care
solicita audienta, precum si modul de rezolvare a problemelor ridicate.
(4) Semestrial, Consiliul Judetean Braila analizeaza modul de solutionare
a petitiilor.
(5) Programul de audiente a1 presedintelui, vicepresedintilor si secretarului
judetului se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului judetean.

CAPITOLUL VII
Exercitarea mandatului de catre alesii locali
Art. 90 - Prin alesi locali, in sensul Legii privind Statutul alesilor locali si a
prezentului Regulament, se intelege consilieri judeteni, presedintele si
vicepresedintii Consiliului judetean.

-

Sectiunea a I-a Exercitarea mandatului de catre consilierii judeteni
Art. 91 -Consilierii judeteni isi exercita drepturile si isi indeplinesc
indatoririle pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi, de la data
declararii ca legal constituit a Consiliului judetean si depunerea Juramantului.
Art. 92 -(I) Dupi declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in
functie li se elibereazg o legitimafie care atesta calitatea de membru a1 Consiliului
Judetean Braila, semnatg de pregedintele consiliului judefean si primesc un
semn distinctiv a1 calitgfii lor de reprezentanfi alegi ai colectivit~fiilocale, pe care
au dreptul s2 il poarte pe intreaga durata a mandatului.
(2) Legitimatia si insemnul se pot pastra dupa incetarea mandatului, cu
titlu evocativ.
(3) Modelul legitimafiei de consilier gi cel a1 semnului distinctiv sunt
stabilite prin Hotarare Guvernului Romaniei nr. 282/2005, cheltuielile pentru
confecfionarea acestora se suportandu-se din bugetul judetului.
Art. 93 - (1) Calitatea de consilier judetean inceteaza la data declararii ca
legal constituit a noului consiliu judetean ales.
(2) Calitatea de consilier judetean inceteaza de drept, inaintea expirarii
duratei normale a mandatului, in urmatoarele situatii:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala,inclusiv ca
urmare a reorganizdrii acesteia;
d) lipsa nemotivatg de la mai mult de 3 gedinfe ordinare consecutive ale
consiliului;
e) imposibilitatea exercitgrii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni
consecutive, cu excepfia cazurilor prevgzute de lege;

f ) condamnarea, prin hotdrdre judecdtoreasca ramasd definitiva, la o
pedeapsa privativi de libet-tate;
g) punerea sub interdicfiejudecdtoreasca;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calitdfii de membru a1 parfidului politic sau a1 organizafiei
minoritdfilor nafionale pe a carei lista a fost ales;
j) deces.
(3) fncetarea de drept a mandatului de consilier se constata de cdtre de
consiliul judefean, prin hotdrdre, la propunerea pregedintelui consiliului judefean
sau a oricarui consilier.
(4) Cu excep fia cazului prevdzut la alin. (2) lit. i), in situafiile de incetare a
mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul judefean,
adoptd in prima gedinfd ordinara, la propunerea pregedintelui consiliului
judefean, o hotirdre prin care se ia act de situafia apdruta gi se declarii vacant
locul consilierului in cauzd.
(5) Hotardrea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator
semnat de pregedintele consiliului judefean gi de secretarul general a1 judefului.
Referatul va fi insofit de actele justificative.
(6) fn cazul prevdzut la alin. (2) lit. i) in termen de 30 de zile de la data
sesizdrii pat-tidului politic sau a organizafiei cetdfenilor aparfindnd minoritatilor
nafionale pe a cdrei listd consilierul judefean a fost ales, prefectul constati, prin
ordin, incetarea mandatului consilierului judefean inainte de expirarea duratei
normale a acestuia gi declard vacant locul consilierului judefean.
(7) In cazurile prevazute la alin. 2, lit. c)- e) si i) hotararea Consiliului
poate fi atacata de consilier la instanta de contencios administrativ, in termen de
10 zile de la comunicare.
Art. 94 - (1) Mandatul de consilier judetean se suspend2 de drept numai
in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Mdsura arestdrii preventive se
comunicd de indata de cdtre instanfa de judecatd prefectului care, prin ordin, in
termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constati suspendarea
mandatului.
(2) Suspendarea dureazi p i n i la incetarea situafiei prevdzute la alin. (I).
Ordinul de suspendare se comunic3 consilierului judetean, in termen de
maximum 48 de ore de la emiterea ordinului.
(3) fn cazul in care consilierul judetean a1 cBrui mandat a fost suspendat a
fost gisit nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri, in condifiile legii.

-

Sectiunea a Ill-a Exercitarea mandatului de catre Presedintele
Consiliului Judetean Braila
Art. 95 - ( I ) Calitatea de pregedinte a1 consiliului judefean inceteaza la
data depunerii jur5m5ntului de catre noul pregedinte a1 consiliului judefean.
(2) Calitatea de pregedinte a1 consiliului judefean inceteaza de drept,
inainte de expirarea duratei normale a mandatului in urmitoarele cazuri:

a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala;
e) condamnarea, prin hotiiriire judeciitoreascii riimasi definitiva, la o
pedeapsa privativii de libertate;
(Ipunerea sub interdicfie judeciitoreascii;
g) pierderea drepturilor electorale;
h) pierderea, prin demisie, a calitiitii de membru a1 partidului politic sau a1
organizafie; minoritiifii na {ionale pe a carei lista a fost ales;
i) deces.
(3) Presedintele Consiliului Judetean Braila, intrii in exercitarea
mandatului dupii declararea lor ca legal alegi.
(4) Exercitarea mandatului de ciitre Presedintele Consiliului Judetean
Braila inceteazii odatii cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte.
(5) fncetarea mandatului de consilier, h conditiile art 93 alin. (Z),are ca
efect incetarea de drept, pe aceeasi dat$ si a mandatului de pregedinte a1
consiliului judetean.
(6) Mandatul de presedinte a1 consiliului judefean, poate inceta inainte de
termen in urma eliberiirii sau revocirii acestuia din functie, cu votul secret a doui
treimi din numirul consilierilor in funcfie, la propunerea motivatii a cel pufin unei
treimi din numiirul acestora. Eliberarea din functie a presedintelui consiliului
judetean nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judetean.

-

Sectiunea a IV-a Exercitarea mandatului de vicepresedinte a1
Consiliului judetean
Art. 96 -(l)Vicepresedintii Consiliului judetean intra in exercitarea
mandatului dupa declararea lor ca legal alesi.
(2)Vicepresedintii Consiliului judetean isi pastreaza calitatea de consilier
judetean.
(3)Exercitarea mandatului inceteaza la expirarea mandatului Consiliului
judetean.
(4)lncetarea mandatului de consilier judetean, in conditiile art. 93 alin. 2
are ca efect incetarea, de drept, pe aceeasi data, si a mandatului de
vicepresedinte a1 Consiliului judetean.
(5) Mandatul de vicepresedinte a1 consiliului judefean, poate inceta
inainte de termen in urma eliberirii sau revociirii acestuia din functie, cu votul
secret a doui treimi din numiirul consilierilor in funcfie, la propunerea motivatii a
cel pufin unei treimi din numiirul acestora. Eliberarea din functie a
vicepregedintelui consiliului judetean nu se poate face in ultimele 6 luni ale
mandatului consiliului judetean.

CAPITOLUL Vlll
Protectia leqala a alesilor locali
Art. 97 - (1) In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in sen~iciul
colectivitatii avand garantata libertatea de opinie si de actiune.
(2) Pentru optiunile politice exprimate in exercitarea mandatului, alesii
locali nu pot fi trasi la raspundere juridica.
Art. 98 - Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori
contraventionala a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Vicepresedintilor si
consilierilor judeteni, precum si faptele savarsite care au determinat luarea
masurilor se aduc la cunostinta Consiliului Judetean Braila, cat si Prefectului
Judetului Braila, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au
dispus masurile respective.
Art. 99 - (1) Pe intreaga durata a mandatului, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, Vicepresedintii si consilierii judeteni se considera in exercitiul
autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de lege.
(2) Beneficiaza de aceeasi protectie juridica si membrii de familie - sot,
sotie, copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit
exercitarea de presiuni asupra alesului local, in exercitarea mandatului sau.

CAPITOLUL IX
Drepturile alesilor locali

-

Sectiunea I-a Drepturile consilierilor judeteni

Art. 100 - Consilierii judeteni au urmatoarele drepturi:
- dreptul la initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in
grup,.
- dreptul la o indemnizatie de sedinta, reprezentand 5% din indemnizatia
lunara a presedintelui Consiliului judetean care se acorda pentru participarea la o
sedinta de Consiliu si la 1-2sedinte ale comisiilor de specialitate pe luna.
Plata indemnizatiilor de sedinta se efectueaza exclusiv din veniturile
proprii ale bugetului judetean;
- dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea
mandatului, in conditiile legii;
- dreptul de a cumula drepturile banesti cuvenite in calitatea de alesi locali,
cu pensia sau alte venituri, in conditiile legii;
- dreptul de a primi de la locul de munca salariu si celelalte drepturi ce le
revin, neafectate de participarea la sedintele consiliu organizate in mod
exceptional in timpul programului de lucru, fiind considerati invoiti de drept;
- dreptul de a primi contravaloarea transportului efectuat cu autoturismul
proprietate personala sau cu mijloacele de transport in comun din localitatea in
care domiciliaza pentru a participa la sedintele Consiliului judetean sau ale
comisiilor de specialitate;

- dreptul la plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare
profesionala, organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform
hotararii Consiliului judetean;
- dreptul neingradit de a avea acces la orice informatie de interes public.
Informarea corecta a consilierilor judeteni asupra treburilor publice si asupra
problemelor de interes local constituite obligatii ale autoritatilor administratiei
publice centrale si locale, institutiilor, serviciilor publice, precum si a persoanelor
juridice de drept privat;
- dreptul la asociere in structuri asociative, care vor fi consultate de catre
autoritatile administratiei publice centrale, in toate problemele de interes local;
- dreptul la decontarea cheltuielilor efectuate in indeplinirea unor misiuni
oficiale, dupa prezentarea in cel mult 45 de zile de la data incheierii misiunii, a
unui raport in sedinta Consiliului judetean, in caz contrar consilierii judeteni in
cauza suporta cheltuielile deplasarii.

Sectiunea a 11-a - Drepturile presedintelui si vicepresedintilor
Consiliului Judetean Braila
Art. 101 ( I ) Pe timpul exercitiirii mandatului de presedinte sau
vicepresedinte a1 Consiliului Judetean Braila se suspenda contractul de muncii
sau actul de numire a acestora in cadrul unei institufii ori autoritzfi publice,
respectiv la regii autonome sau la societiifi comerciale cu capital integral or;
majoritar de stat sau ale unitiifilor administrativ-teritoriale.
(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de
numire cadrele didactice, cercetiitorii stiinfifici, ziarigtii cu atestat profesional,
oamenii de cultura si arta.
Art. 102 - (I) In functiile detinute de persoanele ale caror contracte de
munca sau acte de numire au fost suspendate, pot fi numite, angajate sau
delegate, dupa caz, alte persoane, numai pe durata exercitarii mandatului de
catre titular.
(2) In cazul in care au loc reorganizari ale persoanei juridice, aceasta este
obligata sa comunice titularilor posturilor noile locuri de munca stabilite,
corespunzator celor detinute de acestea, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art. 103 (1) La incetarea mandatului de presedinte sau vicepresedinte a1
Consiliului judetean persoanele in cauza isi reiau activitatea in executarea
acelorasi contracte de munca sau acte de numire si beneficiaza de perioadele
lucrate in functiile de demnitate publica detinute, la stabilirea clasei si gradului de
incadrare.
(2) Daca conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitatii in functia
detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se poate adresa instantei de
judecata competente, cererea fiind scutita de taxa de timbru judiciar.
(3) Timp de doi ani de la data incetarii mandatului, persoanelor in cauza
nu li se poate modifica sau desface contractul de munca ori acestea nu pot fi
eliberate din functie pe motive ce nu le sunt imputabile.

-

(4) lndemnizatiile lunare primite pe perioada exercitarii mandatului se iau
in calcul la incetarea acestuia pentru pensionare sau recalcularea pensiei, la
cerere.
Art. 104 - Presedintele si vicepresedintii Consiliului judetean au dreptul la :
- indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii
corespunzatoare functiei de presedinte, respectiv vicepresedinte, care reprezinta
baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in
raport cu venitul salarial. Presedintele si vicepresedintii Consiliului judetean nu
beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de
lege;
- decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea
mandatului;
- concediu de odihna si concediu medical, in conditiile legii;
- concediu fara plata pentru evenimente familiale deosebite, cu informarea
prealabila a Consiliului judetean, in cazul presedintelui si cu aprobarea acestuia,
in cazul vicepresedintilor;
Durata mandatului de presedinte si vicepresedinte constituie vechime in
munca si in specialitatea studiilor absolvite.

CAPITOLUL X
Obliqatille alesilor locali

Art. 105 - Presedintele Consiliului Judetean Braila, Vicepresedintii si
consilierii judeteni sunt obligati:
a) sa participe, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatii
publice judetene din care fac parte sau pe care o reprezinta, cu buna credinta si
fidelitate fata de tara si fata de colectivitatea care i-a ales;
b) s8 respecte CONSTITUTIA $1 legile tarii, precum $i regulamentul de
funcfionare a Consiliului Judetean Braila, sd se supund regulilor de curtoazie $1
disciplina $i sd nu foloseascd in cuv~ntullor sau in rela!iile cu cetd fenii expresii
injurioase, ofensatoare ori calomnioase;
c) sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale
contravin intereselor generale. Consiliul judetean poate permite participarea la
vot a consilierului a1 carui interes personal nu are caracter patrimonial;
d) sa dea dovada de probitate si discretie profesionala, de cinste si
corectitudine. Este intenis alesului local s8 ceara, pentru sine sau pentru altul,
bani, foloase materiale sau alte avantaje.
e) sa aduca la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative
care intereseaza colectivitatea locala, prin intalniri cu cetatenii, organizate cel
putin odata pe trimestru si acordarea de audiente si sa prezinte Consiliului
judetean informare privind problemele ridicate de cetateni.
Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte Consiliului raport anual
de activitate, care va fi facut public, prin grija secretarului judetului.

5) sa-si perfectioneze pregatirea in domeniul administratiei publice locale,
prin cursuri de pregatire, formare si perfectionare organizate de institutiile
abilitate;
h) sa participe la lucrarile Consiliului sau ale comisiilor de specialitate din
care fac parte. Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari
intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale sau are motive temeinice
de absenta determinata de o boala care necesita spitalizare sau imobilizare la
pat, evenimente de forta majora cum ar fi inundatii sau alte catastrofe care
impiedica deplasarea, precum si deces in familie sau alte situatii similare.
Consilierul judetean este considerat absent motivate daca a obtinut aprobarea
Consiliului Judetean Braila sau, dupa caz, a presedintelui comisiei de
specialitatea din care face parte.
i) sa depuna si sa actualizeze, daca este cazul, declaratia de avere.
j) sa nu faca uz si sa nu se prevaleze de aceasta calitate in exercitarea
unei activitati private.

CAPITOLUL XI
Raspunderea alesilor locali
Art.706 - Alesii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau
penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.

-

Sectiunea I-a Raspunderea consilierilor judeteni
Art.707 - (1) Consilierii judeteni raspund in nume propriu, pentru
activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru
activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.
(2) La cererea consilierului, in procesul verbal a1 sedintei consiliului, se va
mentiona in mod expres votul acestuia.
Art. 708 - (1) Pentru incalcarea prevederilor Legii nr, 21 5/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii privind statutul
alesilor locali, nr. 393/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Braila,
consilierilor judeteni le sunt aplicabile urmatoarele sanctiuni:
a) avertismentul - se aplica la prima abatere si consta in a atrage atentia
consilierului in culpa si in invitatia de a respecta regulamentul;
b) chemarea la ordine - se aplica consilierilor care nesocotesc
avertismentul si continua sa se abata de la regulament sau celor care incalca in
mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului.
Chemarea la ordine se inscrie in procesul verbal de sedinta.
lnainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre pregedinte
sii igi retraga sau s3 explice cuvAntul ori expresiile care au generat incidentul gi
care ar atrage aplicarea sanc[iunii.

Daca consilierul isi retrage cuvantul sau expresiile care au generat
incidentul inainte de a fi chemat la ordine sau presedintele apreciaza
satisfacatoare explicatiile date, sanctiunea nu se mai aplica.
c) retragerea cuvantului - se aplica daca consilierul chemat la ordine
continua sa se abata de la regulament;
d) eliminarea din sala de sedinte - se aplica consilierului caruia i s-a
retras cuvantul, daca persista in abaterea de la regulament. Eliminarea din sala
echivaleazii cu absenta nemotivatii de la gedinfii.
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor
de specialitate pe o perioada de cel mult doua sedinte consecutive, avand drept
consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva;
Gravitatea abaterii va fi stabilitii de Comisia pentru administratie publica locala,
juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale care are in obiectul de
activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
0 retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1-2sedinte.
(2) Sanctiunile prevazute la alin.1 lit. "a" - 'Id" se aplica de presedintele
Consiliului judetean sau presedintii comisiilor de specialitate, dupa caz,
(3) Sanctiunile prevazute la alin. 1 lit. "e si "f" se aplica in cazul unor
abateri grave, savarsite in mod repetat sau ale unor abateri deosebit de grave,
de catre Consiliul judetean, prin hotarare adoptata cu votul a cel putin doua treimi
din numarul consilierilor in functie. Pe perioada apliciirii sancfiunii, consilierii in
cauza sunt scogi din cvorumul de lucru
JJ

-

Sectiunea a 11-a Raspunderea presedintelui si vicepresedintilor
Consiliului judetean
Art. 109 -(I) Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea
mandatului de presedinte sau de vicepresedinte a1 Consiliului judetean,
persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a - mustrare
b - avertisment
c - diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni
d - eliberarea din functie.
(2) Sancfiunile previizute la alin. (1) lit. a) gi b) se aplica, prin hotiir2re a
consiliului judetean, la propunerea motivata a pregedintelui consiliului judefean.
in cazul pregedintelui consiliului judefean, propunerea trebuie fiicutii de cel pufin
o treime din numiirul consilierilor in func!ie gi va fi temeinic motivatii. Motivele
care justifica propunerea de sancfionare vor fi aduse la cunogtinfa consilierilor cu
cel pufin 5 zile inaintea gedinfei.
(3) in cazul sancfiunilor previizute la alin. (1) lit. a) gi b), hotiirilrea se
adopta cu votul deschis a1 majoritiifii consilierilor in funcfie, iar in cazul
sancfiunilor previizute la lit. c) gi d), cu votul secret a cel pufin doua treimi din
numiirul consilierilor in funcfie.
(4) Aplicarea sancfiunilor previizute la alin. (1) lit. c) gi d) poate fi fiicutii
numai dacii se face dovada cii pregedintele sau vicepregedintele consiliului
judefean a inciilcat CONSTITUTIA, celelalte leg; ale tarii sau a prejudiciat

interesele tarii, ale Consiliului Judetean Braila sau ale locuitorilor din Judetul
Braila.
(5) La eliberarea din funcfie se aplica in mod corespunzdtor prevederile
Legii nr. 2 15/2001, republicata, cu modificdrile $1 completdrile ulterioare.
(6) fmpotriva sancfiunii prevdzute la art 109 alin. (1) lit. c) gi d) persoana
in cauza se poate adresa instanfei de contencios administrativ competente.
Procedura prealabila nu este obligatorie.
(7) Aplicarea sancfiunilor prevdzute la art. 108 alin. (I), in cazul
pregedinfilor gi vicepregedinfilor consiliului judefean, in calitatea acestora de
consilier, nu are nici un efect asupra exercitdrii de cdtre cei in cauza a
mandatului incredinfat de consiliu.
(8) Aplicarea sancfiunii prevdzute la art. 109 alin. (1) lit. d) nu are nici un
efect asupra mandatului de consilier a1 pregedintelui sau a1 vicepregedintelui
consiliului judefean.
CAPITOLUL XI1
Declaratiile de avere si de interese
Art. 110 h conformitate cu prevederile legale, declaratiile de avere si de
interese sunt acte personale irevocabile, facute in scris pe proprie raspundere,
care pot fi rectificate numai in conditiile legii.
Art. 111 - (1) Consilierii judeteni sunt obligati sa-si declare averea si sa-si
faca publice interesele personale prin depunerea declaratiilor de avere si de
interese, la persoana desemnata de secretarul judetului.
(2) Modelul declaratiei de avere si interese este cel aprobat de Guvern.
(3) Declarafia de avere se depune dupd cum urmeazd:
a) in termen de 15 zile de la data declardrii Consiliului Judetean Braila ca
legal constituit, in cazul consilierilor judefeni;
6) in termen de 15 zile de la alegere, in cazul Pregedintelui gi
vicepregedin filor Consiliului Judetean Braila
(4) Declaratiile se inregistreaza dupa caz, in registrul declaratiilor de avere,
respectiv in registrul declaratiilor de interese, de catre persoana desemnata, care
va elibera depunatorului o dovada de primire, asigurand apoi afigarea gi
mentinerea declarafiilor de avere gi ale declarafiilor de interese, pe pagina de
internet a institufiei, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin
anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepfia localitdfii unde sunt
situate, adresei institu?iei care administreazd activele financiare, a codului
numeric personal, precum gi a semndturii. Declarafiile de avere gi declarafiile de
interese se pdstreazd pe pagina de internet a Consiliului Judetean Braila gi a
Agenfiei Nationale de lntegritate pe toatd durata exercitdrii mandatului gi 3 ani
dupG incetarea acestora gi se arhiveazd potrivit legii;
(5) 0 copie certificata a declaratiilor de avere si interese gi cafe o copie
certificatd a registrelor speciale se trimite in termen de 10 zile de la primire
Agentiei Nationale de Integritate.

(6) Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de catre
orice persoana, in conditiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public.
Art. 112 - (1) Presedintele Consiliului Judetean Braila, vicepresedintii si
consilierii judeteni sunt obligafi sii igi facii publice interesele personale printr-o
declarafie pe propria riispundere, depusa in dublu exemplar la secretarul general
a1 judefului.
(2) Un exemplar a1 declarafiei privind interesele personale se piistreazii de
ciitre secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese.
(3) A1 doilea exemplar a1 declarafiei de interese se transmite la lnstitutia
Prefectului - Judetul Braila, care le va piistra intr-un dosar special, denumit
registru general de interese.
Art. 113 Presedintele Consiliului Judetean Braila, vicepresedintii si
consilierii judeteni au un interes personal intr-o anumitii problema, dacii au
posibilitatea sii anticipeze ca o hotarare a Consiliului Judetean Braila ar putea
prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) sof, sofie, rude sau afini pins la gradul a1 doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relafie de angajament,
indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercialii la care defin calitatea de asociat unic, funcfia de
administrator sau de la care obfin venituri;
d) o alta autoritate din care fac parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decit autoritatea din care fac parte,
care a fiicut o plata ciitre acegtia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale
acestora;
0 o asociafie sau fundafie din care fac parte.
Art. 114
in declarafia privind interesele personale, Presedintele
Consiliului Judetean Braila, vicepresedintii si consilierii judeteni vor specifica:
a) funcfiile definute in cadrul societiifilor comerciale, autoritiifilor gi institufiilor
publice, asociafiilor gi fundafiilor;
b) veniturile obfinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica gi
natura colaboriirii respective;
c) participarea la capitalul societiifilor comerciale, dacii aceasta depagegte 5%
din capitalul societiifii;
d) participarea la capitalul societiifilor comerciale, data aceasta nu depiigegte
5% din capitalul societafii, dar depiigegte valoarea de 100.000.000lei;
e) asociafiile gi fundafiile ai ciiror membri sunt;
0 bunurile imobile definute in proprietate sau in concesiune;
g) funcfiile definute in cadrul societiifilor comerciale, autoritiifilor sau institufiilor
publice de ciitre soysofie;
h) bunurile imobile definute in proprietate sau in concesiune de ciitre soysofie
gi copii minori;
i) lista proprietiifilor definute pe raza unitiifii administrativ-teritoriale din ale
ciiror autorita'fi ale administrafiei publice locale fac parte;
j) cadourile gi orice beneficii materiale sau avantaje fiicute de orice persoana
fizica ori juridica, legate sau decurgand din funcfia definutii in cadrul autoritiifii

-

-

administrafiei publice locale; orice cadou sau donafie primits de alegii locali intr-o
ocazie pu blics sau festivii devin proprietatea acelei institufii ori a utoriti fi;
k) orice alte interese, stabilite prin hotsrare a consiliului local, in cazul
primarilor, viceprimarilor gi consilierilor locali, sau prin hotiirare a consiliului
judefean, in cazul pregedintelui gi vicepregedintelui acestuia gi a1 consilierilor
judefeni.
(1) Consilierii judefeni nu pot lua parte la deliberarea gi
Art. 115
adoptarea de hotiirsri dacii au un interes personal in problema supusi
dezbaterii.
(2) in situa!iile prevzzute la alin. (l), consilierii judefeni sunt obligap s2i
anunfe, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema
respectiva.
(3) Anunfarea interesului personal gi abfinerea de la vot se consemneazs
in mod obligatoriu in procesul-verbal a1 gedinfei.
Art. 116 - Registrul de interese are caracter public, putsnd fi consultat de
ciitre orice persoana, in condifiile preva'zute de Leaea nr, 544/2001 privind liberul
acces la in formafiile de interes public.
Art. 117 Declarafia privind interesele personale se depune dups cum
urmeazs:
a) in termen de 15 zile de la data declarsrii Consiliului Judetean Braila ca legal
constituit, in cazul consilierilor judef en;;
b) in termen de 15 zile de la alegere, in cazul Pregedintelui gi vicepregedinfilor
Consiliului Judefean Braila
Art. 118
Presedintele Consiliului Judetean Braila, vicepresedintii si
consilierii judeteni au obligafia s i reactualizeze declarafia privind interesele
personale la inceputul fiecsrui an, dar nu mai taniu de 1 februarie, dacs au
intenlenit modificsri semnificative fa fii de declarafia anterioars.
(2) Secretarul judetului Braila va transmite lnstitutiei Prefectului-Judetul
Braila, pan3 la data de 1 martie a fiecsrui an, un exemplar a1 declarafiilor
reactualizate.
Art. 119 - Hot2irSrile adoptate cu nerespectarea dispozifiilor art. 115 sunt
nule de drept. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios
administrative. Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata.
Art. 120 (1) Nerespectarea depunerii declarafiei privind interesele
personale in termenul previizut la art. 117 atrage suspendarea de drept a
mandatului, psnii la depunerea declarafiei.
(2) Refuzul dep unerii declara fie; privind interesele personale atrage
incetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotsrare a
consiliului judef ean.
Art. 121 - Cadourile gi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit
prevederilor art. 114 lit. j) sunt supuse confiscsrii.

-
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CAPITOLUL Xlll
Dizolvarea Consiliului iudetean
Art. 122 - ( I ) Consiliul judetean se dizolva de drept sau prin referendum
judetean.
(2) Consiliul judetean se dizolva de drept:
a) in cazul in care acesta nu se intruneste timp de doua luni consecutive,
degi a fost convocat conform prevederilor legale;
b) in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o
hotarare;
c) in situatia in care numarul consilierilor judeteni se reduce sub jumatate
plus unu si nu se poate completa prin supleanti.
(3) Secretarul judetului sau orice alta persoana interesata sesizeaza
instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevazute la alin.2.
Aceasta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea
Consiliului judetean. Hotararea instantei este definitiva si se comunica
prefectului.
(4) Consiliul judetean poate fi dizolvat prin referendum judetean organizat
in conditiile legii, la cererea adresata prefectului de cel putin 20% din numarul
cetatenilor cu drept de vot, inscrisi pe listele electorale ale judetului Braila.
(5) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevszut la alin. (4) se
suportCi din bugetul judefean.
(6) Referendumul judetean este organizat de o comisie compusa din
prefect, un reprezentant a1 Consiliului judetean desemnat prin hotarare a
consiliului judetean si un judecator de la tribunal. Secretariatul comisiei este
asigurat de lnstitutia Prefectului Judetului Braila.
(7) Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin
jumatate plus unu din numarul total a1 locuitorilor cu drept de vot. Activitatea
consiliului judefean inceteazs inainte de termen dacs s-au pronunfat in acest
sens cel pufin jumstate plus unu din numsrul total a1 voturilor valabil exprimate.
(8) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului Consiliu judetean se
face prin Hotarare de Guvern, la propunerea prefectului, in termen de maxim 90
de zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care
s-a constatat dizolvarea Consiliului judetean sau, dupa caz, de la validarea
rezultatului referendumului.
Art. 123 - Problemele curente ale administratiei judetului vor fi rezolvate
de secretarul judetului, in baza unei imputerniciri speciale date de Guvern, prin
Ministerul lnternelor si Reformei Administrative, pana la constituirea noului
Consiliu judetean.
Art. 124 - h situafia excepfionals in care pregedintele consiliului judefean
se afls in imposibilitatea exercitsrii mandatului, consiliul judefean este dizolvat,
iar funcfia de secretar a1 judetului este vacant& prefectul numegte prin ordin o
persoanZi prin detagare, care s i exercite atribufiile de secretar a1 judefului pentru
a rezolva problemele curente ale judefului, pSn3 la ocuparea funcfiei publice de
conducere de secretar in conformitate cu prevederile legislafiei privind funcfia
publics gi funcfionarii publici.

Art. 125 - (1) fn cazul dizolvArii consiliului judefean, in condifiile art. 122
alin. (2) lit. a) si b), acesta se reconstituie din membrii supleanfi, convocarea
consilierilor supleanfi fiind fScuti3 de cstre prefect.
(2) Sedinfa de reconstituire este legal intrunits data la aceasta particips un
numar de membri supleanfi mai mare decst jumstate plus unu din numsrul total
a1 consilierilor judeteni din Consiliul Judetean Braila.

CAPITOLUL XIV
Dispozitii finale
Art. 126 - Adoptarea si modificarea Regulamentului Consiliului Judetean
Braila se face cu votul a doua treimi din numarul consilierilor judeteni in functie.
Art. 127 - Prevederile prezentului Regulament sunt conforme cu
dispozitiile Legii administratiei publice locale, nr. 21 5/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,
aprobata prin Legea nr. 673/2002, Legii nr, 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica si Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor
locali, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 115/2015, pentru alegerea
autoritatilor administratiei publice locale pentru modificarea Legii administratiei
publice locale, nr. 2 15/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii
nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, ale Legii nr. 176/2010 privind
integritatea si exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si
completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea
Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea
altor acte normative si ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si
in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
Art. 128 - Normele prevazute in prezentul Regulament sunt obligatorii.
Art. 129 - Prezentul Regulament intra in vigoare la data adoptarii lui de
catre Consiliul Judetean Braila

CONSlLlUL JUDETEAN BRAILA
Directia administratie publica, contencios
Nr. 6 9 2 0 / ' . 0 4 . 2 0 1 6

RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Judetean Braila
Prin proiectul de hotarare propus de initiator se propune aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Braila.
Propunerea de aprobare a Regulamentului este in conformitate cu art. 91
alin.1 lit. "a si alin. 2 lit. "c" din Legea nr.2 15/2001 privind administratia publica
a"

locala republicata, potrivit carora consiliul judetean are competenta de a aproba,
la propunerea presedintelui, regulamentul de organizare si functionare a
consiliului judetean.
De asemenea potrivit art. 104 alin. 1 lit. a) si alin. 2 lit. a) din acelasi act
normativ, presedintele consiliului judetean intocmeste si supune spre aprobare
consiliului judetean regulamentul de organizare si functionare a acestuia.
Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
Judetean Braila este necesara avand in vedere numeroasele modificari
intervenite in legislatia.din domeniul administratiei publice locale.
In acest sens la fundamentarea proiectului de hotarare au fost avute in
vedere dispozitiile Legii administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 35/2002
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor
locale, aprobata prin Legea nr. 673/2002, Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica si Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor
locali, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 115/2015, pentru alegerea

autoritatilor administratiei publice locale pentru modificarea Legii administratiei
publice locale, nr. 2 15/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii
nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, ale Legii nr. 176/2010 privind
integritatea si exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si
completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea
Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea
altor acte normative si ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si
in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
Fata de considerentele expuse, consideram ca proiectul de hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
Judetean Braila, este in conformitate cu prevederile legale mai sus mentionate si
propunem adoptarea acestuia in forma prezentata.

DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

-

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL sRii1LA
PREFECT
ORDIN
privind: stabilirea numJrului membrilor Consiliului Judetean Briiila, Consiliului Local
Municipal Brgila si al Consiliilor locale oriynesti s i comunale din judetul Briila
*

I n temeiul prevederilor art. 29, alin. (1) $iale art. 88 din Legea nr. 215/2001, Legea
administrafiei publice locale, republicat& cu modificzrile si complet3rile ulterioare, coroborat
cu prevederile art. 45 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritztilor administrafiei
publice locale, pentru modificarea Legii administrafiei publice locale nr. 215/2001, precum ~i
pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,
L u h d in considerare adresa Direqiei Regionale de Statistid Brzila nr. 788/07.03.2016,
inregistrat2 la Institutia Prefectului - Judetul Briila sub nr. 2849/07.03.2016, prin care ni se
comunica populapa dupa domiciliu a judetului BrZila la data de 01.01.2016, pe unitsti
administrativ - teritoriale,
i n baza referatului nr.

3A4 / 6-03- 2ag,

i n temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia
prefectului, republicat:, cu modificirile si complet2rile ulterioare,
Prefectul judefului Br5ila emite prezentul

Art. I. Se stabileste la 33 num&-ulmembrilor Consiliului Judefean BrZila.
Art. 2. Se stabile~tela 27 num3rul membrilor Consiliului Local al Municipiului Brsila.
Art. 3. Se stabilege numzrul membrilor consiliilor locale ale oraselor $icomunelor din
judetul BrZila, dup3 cum urmeazz:
Nr. crt.

1

I.

j

4.
5.
6.

1

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

I

Consiliul Local

NumJr consilieri

ORAS FAUREI

13 1

COMUIVA BARAGANUL
COMUNA B E R T E m I DE 3 0 s
COMUNA BORDEI VERDE
COMUNA CAZASU
COMUNA CHISCANI
COMUNA CIOCILE
COMUIVA C I R G U
COMUIVA D U D E W
COMUNA F R E G ~
COMUNA GALBENU
COMUNA GEMENELE
COMUNA GRADISTEA
COMUNA GROPENI

13
13
111
13
15
11 1
13
13
9
13
I1
11
13

1

/

a

Consiliul Local

Nr, crt.

17.
18.
19.

1 20. I
1 21. I
22.

/

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

42.
43.

I

I

Numir consilieri

COMUNA J I R ~ U
COMUNA MARASU
COMUNA M~INENI
COMUNA MIRCEA VODA
COMUNA MOVIlA MIRES11
COMUNA RACOVl'?'A
COMUNA R~MNICELU
COMUNA ROMANU
COMUNA ROSIORI
COMUNA SALCIA TUDOR
COMUNA SCORTARU NOU
COMUNA SILISTEA
COlY VIVA STANCUTA
COMUNA SURDILA-G~SEANCA
COMUNA SURDILA-GRECI
COMUNA S U T E m
COMUNA TICHILESTI
COMUNA TRAIAN
COMUNA TUDOR VLADfMIRESCU
COMUNA TUFESTI
COMUNA ULMU
COMUNA UlVZREA
COMUNA V~~DENI
COMUIUA VICTORIA

13

COMUNA VIZIRU
COMUNA ZhV0AIA

15
13

11

13
13
13
9

1
1

11
11
11
11
9
11
13
11
11
13
13
13
11
15
13
11
13
13

1

1

Art. 4. Serviciul ,IMonitorizare servicii publice deconcentrate, servicii cornunitare de
utilit2ti publice, situafii de urgent:, ordine public$"' va aduce prezentul ordin la cuno$inf3
public2 prin afisare pe site-ul institufiei, www.prefecturabraiia.ro.

efect,
MARIUS

t
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