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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.59 
din 29 mai 2019 

 
privind: completarea componentei nominale a comisiei de buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

  Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 
9228/14.05.2019; 

Vazand raportul de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale; 

In conformitate cu prevederilor art. 54 coroborate cu cele al art.98 din Legea 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.44 din 
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Braila aprobat prin 
Hotararea Consiliului Judetean nr.91/2016;  

În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba completarea componentei nominale a comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului prin cooptarea domnului consilier 
judetean Chirsanov Mihai, al carui mandat a fost validat in sedinta Consiliului Judetean Braila 
din data de 24 aprilie 2019, astfel: 
“Comisia de de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului: 
Avram Ionel  
Chirsanov Mihai 
Turiac George 
Sirbu Marian 
Chiru Laurentiu Marian” 
Art.2 Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.121/23.06.2016 se modifica corespunzator 
prevederilor art.1 din prezenta. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
         
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 
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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.60 
din 29 mai 2019 

 
privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Adunarea 
Generala a Handbal Club Dunarea Braila  
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

Raportul Directiei administratie publica, contencios, adresa nr.7866/22 aprilie 2019 a 
domnului Petre Florin prin care a comunicat Consiliului Judetean Braila demisia sa, precum si  
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.57/24  aprilie 2019 privind constatarea incetarii de 
drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al d-lui Petre 
Florin  si declararea “vacant” a locului detinut; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale si Comisiei de activitati stiintifice, invatamant, cultura, 
culte, tineret si activitati sportive; 
Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a voturilor; 

Vazand Actul constitutiv si Statutul Asociatiei Sportive Handbal Club Dunarea Braila; 
În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se desemneaza domnul consilier judetean Adetu Ionel in calitate de reprezentant al 
Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Handbal Club Dunarea  Braila.  
Art.2 In calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Braila, domnul consilier judetean 
Adetu Ionel va exprima votul si va semna documentele, adoptate in cadrul Adunarii Generala 
a Handbal Club Dunarea Braila. 
Art.3 La data adoptarii prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 48/2017 
isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 
procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 
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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.61 
din 29 mai 2019 

 
privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 
administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de  29 mai 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui  Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 9241/14.05.2019,  
adresa nr.7866/22 aprilie 2019 prin care domnul Petre Florin a comunicat Consiliului 
Judetean Braila demisia sa, precum si  Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.57/24  aprilie 
2019 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier judetean al d-lui Petre Florin  si declararea “vacant” a locului detinut; 
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale si Comisia de activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, 
tineret si activitati sportive; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul-verbal de numarare a 
voturilor; 
 In conformitate cu prevederile art.12 alin. 3 lit.”b” din Anexa la Ordinul Ministrului 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului 
Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională; 
 In baza dispozitiilor art. 91 alin. 5 lit. “a” pct. 1 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se desemneaza in calitatea de reprezentant al Consiliului Judetean Braila, in Consiliul 
de Administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala domnul 
consilier judetean Chirsanov Mihai. 
Art.2 Persoana desemnata indeplineste functia de membru in Consiliul de Administratie al 
Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila  cu atributiile si competentele 
acestei structuri prevazute de Ordinul nr. 5.555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului 
Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională. 
Art.3 La data adoptarii prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 230/27 
septembrie 2017 isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor in drept si transmisa celor interesati prin grija 
Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.  
 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 
procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 
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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.62 
din 29 mai 2019 

 
privind: desemnarea unui consilier judetean ca membru al Autoritatii Teritoriale de 
Ordine Publica Braila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul Directiei administratie publica, contencios prin care se propune desemnarea unui 
consilier judetean ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila,  ca urmare a 
demisiei d-lui Petre Florin si vacantarii locului in aceasta autoritate;. 
Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si 
relatii internationale;  

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a 
voturilor; 

Pe baza prevederilor art. 17 alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si 
functionarea Politiei Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9 din 
Hotararea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica; 

In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administratiei publice 
locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se desemneaza domnul consilier judetean Burtea Fanel in calitatea de membru al 
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila. 
Art.2 Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 159/2016 se modifica in mod corespunzator, 
cu prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 
procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 
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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.63 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.210/2018 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie 
al Muzeului Brailei “Carol I” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

cererea nr.7085/10.04.2019 inregistrata la Consiliul Judetean Braila, prin care domnul Varga 
Vasile Constantin, solicita demisia din functia de membru supleant din cadrul Consiliului de 
Administratie al Muzeului Brailei “Carol I”;  

Luand in discutie  raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 
9377/15.05.2019 la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.210/2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila 
in Consiliul de administratie al Muzeului Brailei “Carol I”; 
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale si Comisiei de activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, 
tineret si activitati sportive; 

Avand in vedere art.12 alin.2 din Regulamentul de organizare si functionare – Muzeul 
Brailei “Carol I”, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.192/2018;  
Potrivit dispozitiilor art.27 din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr.311/2003, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

Cu respectarea art.59 din Legea nr.24/2000, republicata cu modificările şi completările 
ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”d” coroborate cu cele ale alin.5, lit.”a”, 
pct.4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a voturilor; 
În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.I Art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.210/2018 privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Muzeului Brailei 
“Carol I” , se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
“ Art.1 – Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 
administratie al Muzeului Brailei “ Carol I “, dupa cum urmeaza:  
1.Vaduva Dumitru -  membru titular 
2.Bordea Daniela - membru titular 
3.Botea Viorel - membru titular 
4.Mircea Florin - membru titular 
5.Dobrota Marius Valentin - membru supleant 
6.Chirsanov Mihai - membru supleant “ 
Art.II Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.210/29 noiembrie 2018 
raman neschimbate. 
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Art.III Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 
procesului verbal de numarare a voturilor. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.64 
din 29 mai 2019 

 
privind: avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna - a 
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat 
prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei 
 

Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinara la data de 29 mai 2019 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila; 
- Raportul de specialitate al Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice înregistrat cu  nr.5211/19.03.2019;  
- Adresa nr. 250/27.02.2019 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, 
inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 3961/27.02.2019 prin care solicită adoptarea 
de catre organul deliberativ al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila a unei hotarari 
privind avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna - a 
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin 
Hotararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei; 
- Propunerea de modificare si completare la - Partea Comuna - a Regulamentului Serviciului 
de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotararea nr.2 din 
26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei; 
- Prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu Apă şi de 
canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile 
art.8, alin. (3), litera i) şi cu prevederile art. 22, alin.(4) din Legea nr.51/2006 - Legea 
serviciilor comunitare de Utilităţi publice, republicată in 2013, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Prevederile punctului 10 al alineatului 2) al Articolului 18 – Principiile de baza ale Serviciilor 
– din Sectiunea 2 – Obligatiile Operatorului – din Capitolul III – Partile Contractante – din 
Titlul I – Dispozitii Generale privind Delegarea – din Dispozitii Generale ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art.23, alin.(3), litera b) coroborate cu prevederile art. 5, alin.( 2), litera l), din 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;  
- prevederilor art. 91, alin.(1), litera d) şi alin. (5), litera a), punctul 13, ale art.97, alin.(1) şi 
alin.(3) şi ale art.102, alin.(1) coroborate cu prevederile art.104, alin.(1), litera e) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 
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Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-
sociale şi Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si 
relatii internationale; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 coroborate cu prevederile art.115 alin.(1), litera c) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Avizează Propunerea de modificare si completare la - Partea Comuna - a 
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin 
Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei – Anexa si parte integranta 
din prezenta Hotarare.  
Art.2 Prezenta Hotarare va fi dusă la îndeplinire de către Preşedintele Consiliului Judeţean 
Brăila, domnul Chiriac Francisk Iulian. 
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier  judetean Iordache Stefan 
Catalin. Nu participa la vot domnii consilieri judeteni Avram Ionel si Dobrota Marius Valentin. Au votat impotriva 
urmatorii domni consilieri judeteni: Enuta Ionel, Cortez Vasile, Lungu Danut, Danaila Zaharia Alexandru, Varga 
Vasile Constantin, Sirbu Marian, Pascale Alfredo-Vasile, Da Ros Mario Spiridon, Nechita Ovidiu, Vacu Adrian-
Catalin si Chiru Laurentiu Marian.  
 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.65 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea Actului Aditional nr. 16  avand ca obiect modificarea si completarea 
unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din 
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019; 
 Avand in vedere:  
- Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila;  
- Raportul Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice inregistrat 
cu  nr. 7051/10.04.2019;  
- Rapoartele de avizare ale Comisiei de Strategii, Integrare, Studii, prognoze economico-
sociale, privatizare si Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
Judetului. 
- Adresa nr. 251/27.02.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 3962/27.02.2019, 
prin care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila a solicitat adoptarea de 
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catre organul deliberativ al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila a unei Hotarari 
privind: Aprobarea Actului Aditional nr. 16 – avand ca obiect modificarea si completarea unor 
prevederi din Dispozitii Generale si Dispozitii Speciale – Partea Comuna- din Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 
670/10.09.2009 – modificat si completat in iulie 2018; 
- Adresa nr. S288/21.01.2019, inregistrata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  
Dunarea Braila sub nr. 52/21.01.2019, prin care Operatorul SC Compania de Utilitati Publice 
Dunarea SA Braila a solicitat introducerea in Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 
10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 a formulei de calcul pentru ajustarea 
pretului/tarifului Serviciilor, in baza cresterii preturilor de consum;  
Adresa nr.700464/18.01.2019, inregistrat sub nr. S259 din 18.01.2019 la Operatorul:  
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila si sub nr. 46/18.01.2019 la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila – prin care ANRSC a avizat formula de ajustare a 
preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare; 
Actul Aditional nr.16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din  
Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – 
Modificat si Completat Iulie 2018 – cu Anexele: 
Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a 
Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 - aprobat prin Hotararea 
nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa nr.1; 
Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Speciale – Partea Comuna - ale 
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 
2018 - aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa 
nr.2; 
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.78/29.07.2009 privind delegarea serviciului de 
alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul S.C. Compania de Utilitati Publice 
DUNAREA Braila S.A.; 
- Hotararea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul SC Compania de Utilitati Publice 
Dunarea Braila S.A. a Adunarii Generale a Asociatiei; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr. 670 din 10.09.2009 - cu Anexele - parte integranta - Modificat si Completat Iulie 2018 - 
aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei; 
- prevederile Articolului 5 alin.(1) litera a) cu trimitere la prevederile Art.17 alin.(2) litera d) - 
punctele 1 si 2, art.21 alin.(1) coroborate cu prevederile art.26 litera c) din Statutul Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 
- prevederile Articolului 56 - Modificarea de comun acord - din Capitolul III - Modificarea 
Termenilor si Conditiilor Prezentului Contract de Delegare - din Titlul IV - Dispozitii Finale - 
din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – 
Modificat si Completat Iulie 2018; 
In temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) litera d), alin. (5) litera a) punctul 13, art. 92, art. 97 
alin.(1), alin (3), art. 102 alin. (1), art. 104 alin. (1) lit. e)  si art. 115 alin.1 lit.c) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 (1) Se aproba Actul Aditional nr.16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor 
prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din Contractul 
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 
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10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 – cu Anexele nr.1 si nr.2 - parte integranta din 
prezenta hotarare, astfel : 
a) Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Generale ale Contractului de 
Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018 - aprobat prin 
Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa nr.1; 
b) Propunerea de modificare si completare la Dispozitii Speciale – Partea Comuna - ale 
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 
2018 - aprobat prin Hotararea nr.17 din 13.08.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - Anexa 
nr.2.  
(2) Actul Aditional nr.16, se va incheia intre Delegatarul Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila in numele si pe seama membrilor Asociati si Operatorul S.C. 
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. 
Art.2 Se acorda mandat domnului Dragomir Viorel Marian - Presedintele - Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, ca in numele si pe seama membrului asociat – 
Judetul Braila - sa semneze Actul Aditional nr.16 prevazut la Art.1 de mai sus. 
Art.3 Se acorda mandat special domnului Presedinte al Consiliului Judetean Braila Chiriac 
Francisk Iulian, in calitate de reprezentant legal al membrului asociat - Unitatea Administrativ 
Teritoriala Judetul Braila, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Dunarea Braila - Actul Aditional nr.16 cu Anexele 1 si 2 – parte integranta - 
prevazute la Art.1 de mai sus. 
Art.4 Se acorda mandat special domnului Chiriac Francisk Iulian, Presedintele Consiliului 
Judetean Braila, in calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ 
Teritoriala Judetul Braila, sa avizeze - Actul Aditional nr.16 prevazut la Art.1 de mai sus. 
Art.5 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre presedintele Consiliului Judetean 
Braila, domnul Chiriac Francisk Iulian, prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean 
Braila. 
Art.6 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor in drept, Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si altor institutii interesate. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier  judetean Iordache Stefan 
Catalin. Nu participa la vot domnii consilieri judeteni Avram Ionel si Dobrota Marius Valentin. Au votat impotriva 
urmatorii domni consilieri judeteni: Enuta Ionel, Cortez Vasile, Lungu Danut, Danaila Zaharia Alexandru, Varga 
Vasile Constantin, Sirbu Marian, Pascale Alfredo-Vasile, Da Ros Mario Spiridon, Nechita Ovidiu, Vacu Adrian-
Catalin si Chiru Laurentiu Marian.  

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.66 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de  
specialitate al Consiliului Judeţean Braila  
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019;  
Avand în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Braila,  la 

proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila si Raportul  de specialitate al Directiei 
Administratie publica, contencios; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii – Cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

In temeiul art. 91 alin. 2 lit.” c”, art. 97 alin. 1 şi al art. 104 alin. 1 lit. „a”, alin. 2  lit. „a” 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

In baza art. 115 alin. 1 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Braila, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea  Hotararea  
Consiliului Judetean Braila nr 236/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila. 
Art.3 Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza structurile 
functionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila. 
Art.4 Prin grija compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul  Directiei administratie 
publica, contencios prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.  
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.67 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean 
Braila Consiliul Judetean Braila,  intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019 
 

Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei administratie publica, contencios inregistrat sub nr. 10.007/22.05.2019; 
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 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al 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; 
 Cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Conform prevederilor art. 91 alin.1 lit. "a" si "f"  si alin. 2 lit. "c" din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si  art. 115 alin.1 lit. "c" din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, 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. 91/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Consiliului Judetean Braila, Hotararii nr. 190/2017 privind stabilirea indemnizaţiei maxime 
lunare de care beneficiază consilierii judeteni, membri ai Consiliului Judetean Braila, pentru 
perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021 si Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.238/2018 
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 91/31.05.2016 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si  functionare a Consiliului Judetean Braila.  
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.  
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.68 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea organigramei si a statului de functii  ale Spitalului Judetean de 
Urgenta Braila 
                                 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019;        
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind aprobarea 
organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila, precum si 
adresa nr.19580/10.05.2019 a Spitalului Judetean de Urgenta Braila ; 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 6/2019_____________ 

18 

 

 Pe baza avizului Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si al Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale; 
         Vazand Hotararea Consiliului de Administratie nr.19/09.05.2019 privind avizarea 
modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila ; 
         Avand in vedere prevederile H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 
fonduri publice, Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si 
promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile 
sanitare publice din sectorul sanitar, precum Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1470/2011 
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte 
profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar; 
         In baza prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”,  alin.2 lit.”c” si alin.5 lit”a” pct.3 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
In temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba organigrama Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexei nr. 1, 
care face parte integranta din prezenta hotarare.   
Art.2 Se aproba statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexei nr. 
2, care face parte integranta din prezenta hotarare.   
Art.3 Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.  
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila.  
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
    
Hotararea a fost adoptata cu 31 voturi „pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Draghincescu 
Simona. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.69 
din 29 mai 2019 

 
privind: modificarea statului de functii al Muzeului Brailei « Carol I »                                                                          
                                                                                                                                                      
       Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29  mai 2019; 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 6/2019_____________ 

19 

 

       Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind modificarea 
statului de functii al Muzeului Brailei « Carol I »,  precum si Nota de fundamentare a Muzeului 
Brailei « Carol I » nr.674/07.05.2019 ; 
       Pe baza avizului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, 
integrare si relatii internationale si al Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, 
culte, tineret si activitati sportive; 
       Vazand Hotararea Consiliului de Administratie al Muzeului Brailei « Carol I » 
nr.34/17.05.2019 privind avizarea modificarii statului de functii al Muzeului Brailei « Carol I »; 
       In temeiul prevederilor art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Muzeului Brailei « Carol I », conform anexei 
nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.  
Art.2 Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Muzeul 
Brailei « Carol I ». 
Art.4 Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la 
cunostinta celor interesati.    
 
Hotararea a fost adoptata cu 30 voturi „Pentru”. Nu sunt in sala domnii consilieri judeteni Enuta Ionel si Vacu 
Catalin Adrian. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.70 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea „Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
nonprofit de interes judeţean pentru anul 2019” 
  
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2019;  
Având în vedere  Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila si raportul 
comun al Direcţiei Strategii de Dezvoltare, Direcţiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara si  Direcţiei Administraţie Publică, Contencios înregistrat sub nr. 7242/11.04.2019; 
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului 
public si privat al judeţului,  Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultura, culte, 
tineret si activităţi sportive si  Comisiei  pentru  sanatate si protectie sociala; 
          In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
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modificările şi completările ulterioare,  ale art. 91 alin. 6 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 si ale art. 115 alin.1 lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba „Programul pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de 
interes judeţean pentru anul 2019”, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta 
hotărâre.  
Art.2 Se aprobă  „Ghidul solicitantului privind  regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul 
propriu al judeţului Brăila, alocate pentru activitati nonprofit de interes judeţean pentru anul 
2019”, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotărâre.  
Art.3 Se împuterniceşte presedintele Consiliului Judeţean Brăila sa semneze contractele de 
finanţare nerambursabila, precum si eventualele acte adiţionale la acestea.  
Art.4 Componenta comisiei de evaluare a proiectelor se va stabili ulterior prin dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila.  
Art.5 Direcţia Strategii de Dezvoltare,  Direcţia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 
si  Direcţia Administraţie Publica, Contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei Administraţie Publica, Contencios.  
 
Hotararea a fost adoptata cu 31 de voturi „Pentru”. Nu este in sala domnul consilier judetean Vacu Adrian 
Catalin. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.71 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de 
finantare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului 
nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 29 mai 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si rapoartele Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directiei strategii de dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisia pentru activitati stiintifice, 
invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive si Comisiei pentru administratie publica 
locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 
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Avand in vedere: 
-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G.R. nr. 884/2001 privind pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul nr. 631/19.06.2017 prind aprobarea modelului cadru al contractului de  
activitate sportiva (ordin comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului muncii si 
justitiei sociale); 
- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanţarea 
din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive. 

Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 si 3, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din 
Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art. 91 alin. 5 lit. „a” pct. 6 din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba Regulamentul privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a 
programelor sportive, în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019, conform anexei, care face parte 
integranta din prezenta hotarâre.  
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia administratie publica, contencios. 
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
   
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.72 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea transmiterii operelor de arta realizate in cadrul Simpozionului 
National de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Braila 2018- editia III, proprietatea 
publica a judetului Braila, din administrarea Consiliului Judetean Braila in 
administrarea Consiliului Local Municipal Braila, Consiliului Local Orasenesc Ianca, 
Consiliului Local Orasenesc Insuratei si Consiliului Local Orasenesc Faurei 
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 29 mai 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 9296/14.05.2019  si  
Procesul Verbal de receptie a sculpturilor nr. 1548/13.09.2018, incheiat de catre comisia 
mixta formata din reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila, ai Muzeului Braila “Carol I” , ai 
Primariei Orasului Ianca,  ai Primariei Orasului Insuratei si ai Primariei Orasului Faurei; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, 
tineret si activitati sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 

In conformitate cu prevederile, art.91 alin (1) pct. (c) si art. 123 alin. 1 din Legea 
nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala; 

In temeiul prevederilor art.97 alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit. “c” din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba transmiterea operelor de arta realizate in cadrul Simpozionului National de 
Sculptura Monumentala “Nicapetre” Braila 2018- editia III, proprietatea publica a judetului 
Braila, din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Consiliului Local 
Municipal Braila, Consiliului Local Orasenesc Ianca, Consiliului Local Orasenesc Insuratei si 
Consiliului Local Orasenesc Faurei. 
Art.2 Bunurile susmentionate se identifica in anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 si nr. 4, parte 
integranta din prezenta hotarare.  
Art.3 Predarea – preluarea operelor de arta  se va realiza pe baza unor procese verbale de 
predare- primire, incheiate intre Consiliul Judetean Braila si Consiliul Local Municipal Braila, 
Consiliul Local Orasenesc Ianca, Consiliul Local Orasenesc Insuratei,  Consiliul Local 
Orasenesc Faurei. 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Consiliul Local Municipal Braila, Consiliul Local Orasenesc 
Ianca, Consiliul Local Orasenesc Insuratei si Consiliul Local Orasenesc Faurei. 
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: 
Institutiei Prefectului Judetului Braila; 
-   Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara ; 
-   Consiliului Local Municipal Braila. 
-   Consiliului Local Orasenesc Ianca; 
-   Consiliului Local Orasenesc Insuratei;  
-   Consiliului Local Orasenesc Faurei. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 
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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.73 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea contractării finanțării pentru Proiectul ”Brăila Curată” și asigurarea 
contribuției proprii necesare implementării acestuia 
        

Consiliul Județean Brăila întrunit în ședința ordinară la data de 29 mai 2019; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a  Președintelui Consiliului Județean Brăila; 
- Raportul comun al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, 
al Direcției Strategii de Dezvoltare și al Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 
Bugetară, înregistrat cu nr.9718/20.05.2019; 
- Rapoartele de avizare ale  Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale și 
Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului; 
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 1.196 / 8 noiembrie 2018 pentru 
aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând educația și conștientizarea publicului 
privind gestionarea deșeurilor; 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) lit. “b”  și alin. 3 lit.”a”din Legea administrației 
publice locale nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.1 și ale art.115 alin.1 lit.c) din Legea administrației 
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂTE: 
 
Art.1 Se aprobă proiectul ”Brăila Curată”, prevazut in anexa la prezenta, parte integranta din 
acesta. 
Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Brăila Curată”, în suma de 228.325 lei (inclusiv 
TVA). 
Art.3 (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Brăila, reprezentând contribuția de 10,00 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
22.833 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Brăila Curată”. 
 (2) Sumele necesare creditelor de angajament și creditelor bugetare, în limita sumei 
necesare finanțării valorii corespunzătoare activităților din proiect, vor fi alocate din bugetul 
Unității Administrativ Teritoriale Județul Brăila.  
Art.4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile Administrației pentru Fondul de 
Mediu. 
 Art.5 Se împuternicește domnul Francisk-Iulian Chiriac, în calitate de Președinte al 
Consiliului Județean Brăila, să semneze Contractul de Finanțare, precum și toate 
documentele necesare implementării proiectului. 
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Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința celor interesați prin grija Compartimentului 
Cancelarie și Arhivă din cadrul Directiei Administratie Publică – Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.74 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar 
Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe  
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu nr. 
9209/13.05.2019, Adresa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului 
Braila nr. 2311452/2019, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 9033/10.05.2019 si 
Adresa Centrului Militar Judetean Braila nr. A-821/2019, inregistrata la Consiliul Judetean 
Braila sub nr. 9145/13.05.2019 ; 
 Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 
 In conformitate cu prevederile art. 20, alin. 2 din O.G. nr. 88/2001 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 76 si art. 77 din Legea nr. 446/2006, actualizata, privind pregatirea 
pupulatiei pentru aparare; 
 In conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” si art.124 din Legea privind 
administratia publica locala nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit. “c” din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba prelungirea termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, pe  
o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe, conform anexelor 1-4, parti 
integrante din prezenta hotarare. 
Art.2 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar 
Judetean Braila vor proceda la inregistrarea bunurilor in contabilitatea proprie in afara 
bilantului. 
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Art.3 Mijloacele fixe si obiectele de inventar achizitionate din bugetul propriu al Consiliului 
Judetean Braila sunt utilizate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al 
Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila. 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila, 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar 
Judetean Braila. 
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: 
- Institutiei Prefectului Judetului Braila; 
- Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara; 
- Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila 
- Centrului Militar Judetean Braila. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.75 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul Local pentru 
Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 
2019 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si  

raportul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si Directiei  Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara  inregistrat sub nr. 9384/15.05.2019, precum si  adresa Asociatiei Grupul 
Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila nr. 
1500/07.05.2019 inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 8685/07.05.2019; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-
sociale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si 
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 
 In conformitate cu prevederile art. 14, ale art. 91 alin. 1 lit. “b”  din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 
Ordonantei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale art. 10 lit. “b” din Statutul Asociatiei; 
 In temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba achitarea cotizatiei, in cuantum de 30.000,00 lei, datorata de Consiliul 
Judetean Braila, in calitate de membru al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea 
Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila, pentru anul 2019.  
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.  
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica – Contencios.  
 
Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi “Pentru”. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Enuta 
Ionel, Cortez Vasile, Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Pascale Alfredo-Vasile, 
Da Ros Mario Spiridon, Nechita Ovidiu, Vacu Adrian-Catalin si Chiru Laurentiu Marian. Nu este in sala domnul 
consilier judetean Lungu Danut. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.76 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetean Braila si 
Federatia Romana de Handbal in vederea organizarii actiunii Stagiu centralizat de 
pregatire si „Trofeul Carpati” Handbal Senioare 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara  din data de 29 mai 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.9187/13.05.2019 si 
Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr. 9401/15.05.2019; 

Vazand rapoartele de avizare ale  Comisiei pentru administratie publica locala, 
juridica, relatii publice si relatii internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice, 
invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive; 

Urmare adresei Federatiei Romane de Handbal nr. 832/06.05.2019, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 8587/06.05.2019; 

Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 283/2003 pentru aprobarea Programului 
naţional "Mişcare pentru sănătate" si Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Conform prevederilor art. 91 alin. 5 lit. „a” pct. 6 si alin. 6 lit. „a” din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

In temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. „c”, din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba incheierea Protocolului de cooperare intre Consiliul Judetean Braila si 
Federatia Romana de Handbal in vederea organizarii actiunii Stagiu centralizat de pregatire 
si „Trofeul Carpati” Handbal Senioare, prevazut in anexa care face parte din prezenta 
hotarare. 
Art.2 Se imputerniceste  Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian 
Chiriac, sa semneze in numele si pentru Consiliul Judetean Braila protocolul de colaborare 
prevazut la art. 1. 
Art.3 Persoana desemnata pentru mentinerea contactului cu Federatia Romana de Handbal, 
in vederea identificarii si solutionarii problemelor ce decurg din aplicarea protocolului, este 
domnul Gheorghe Stefan, Sef Serviciul administrativ.  
Art.4 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce  la indeplinire prezenta 
hotarare. 
Art.5 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 voturi „Pentru”. Nu participa la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan 
Catalin.Nu sunt in sala domnii consilieri judeteni Enuta Ionel, Lungu Danut si Chiru Laurentiu Marian. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.77 
din 29 mai 2019 

 
privind: Aprobarea Devizului general actualizat ,,Rest de executat“ ca urmare, a 
intocmirii raportului de expertiza tehnica si a documentatiei economice - Rest de 
executat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amfiteatru 
si spatii anexe din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila  
 
   Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019;  
   Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice,  inregistrat sub nr.8498/06.05.2019 si Raportul 
Serviciului Tehnic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta  Braila, inregistrat sub nr. 
14746/08.04.2019; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice,  protectia mediului inconjurator,  agricultura,  turism, transport si 
Comisiei de buget –finante, administrarea domeniului public si privat al judetului; 

Pe baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si 
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice.  

In temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. c, din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba Devizul general ,,Rest de executat” actualizat ca urmare a intocmirii 
raportului de expertiza tehnica  si a documentatiei tehnico-economica ,,Rest de executat” de 
catre Proiect Braila SRL pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de 
investitie ,,Amfiteatru si spatii anexe” din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, 
conform Anexei 1 
Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici, conform Anexei nr. 2, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.3 Se aproba finantarea categoriilor de cheltuieli care se finanteaza de la bugetul 
Consiliului Judetean Braila pentru finalizarea obiectivului de investitie  ,,Amfiteatru si spatii 
anexe”. 
        Total general : 1.278.495  lei cu TVA din care: 
 - contributia CJ Braila este in procent de 97%, in valoare de 1.246.060 lei cu TVA; 
 - contributia spitalului este in procent de 3%, in valoare de 32.435 lei cu TVA. 
        Din care C+M :  943.838,00 lei cu TVA 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila. 
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 voturi „Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Draghincescu 
Simona.Nu sunt in sala domnii consilieri judeteni Enuta Ionel, Lungu Danut si Chiru Laurentiu Marian. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.78 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor 
creditori, in urma prescriptiei extinctive  a dreptului de a pretinde restituirea lor 
   

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019; 
Avand in vedere : 

-Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila ; 
-Raportul   Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la 
nr.9042/10.05.2019; 
    Vazand: 
- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului; 

In baza: 
- Prevederilor din Codul Civil: art.2500 alin 1 privind obiectul prescriptiei extinctive, ale 
art.2503 alin.1 privind prescriptia dreptului la actiune privind drepturile accesorii, ale art.2506 
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alin 1 privind efectele prescriptiei implinite precum si ale art.2517 privind termenul prescriptiei 
extinctive; 
          In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin. 1 lit.”c” din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba trecerea la venituri ale bugetului local din aplicarea prescriptiei extinctive, a 
sumelor datorate unor creditori, in valoare totala de 14016,80 lei, in urma prescriptiei 
extinctive a dreptului de a pretinde restituirea lor, conform Anexei nr.1, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.  
 
Hotararea a fost adoptata cu 29 voturi „Pentru”. Nu sunt in sala domnii consilieri judeteni Enuta Ionel, Lungu 
Danut si Chiru Laurentiu Marian. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.79 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Braila si al 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 
trimestrul I al anului 2019 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019;  
 Avand in vedere: 
- expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la nr. 
9294/14.05.2019 cu privire la aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului 
Braila si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 
trimiestrul I 2019; 
- raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului; 
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; 
- prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In baza prevederilor art.97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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In baza prevederilor pct. 1.5(3).4 din Ordinul nr.1998 /2019, privind aprobarea 
Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a 
unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019; 

In temeiul art.115 alin.1  lit.c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului local al judetului Braila la trimestrul I 2019, 
conform  anexelor nr. 1,1a,1b,2, 2a,2b, parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aproba contul de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii la trimestrul I 2019, conform  anexelor nr. 3, 3a,3b,4,4a,4b, parti 
integrante din prezenta hotarare. 
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
    
Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot impotriva urmatorii domni consilieri 
judeteni: Cortez Vasile, Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Pascale Alfredo-
Vasile, Da Ros Mario Spiridon, Nechita Ovidiu si Vacu Adrian-Catalin. Nu sunt in sala domnii consilieri judeteni: 
Lungu Danut, Enuta Ionel si Chiru Laurentiu Marian. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.80 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii de Jos pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “MODERNIZARE DRUM COMUNAL 
DC 15 INTRE DJ 212 SI LIMITA UAT STANCUTA“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 29 mai 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Bertestii de Jos nr. 2593/07.05.2019, inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 8823/08.05.2019;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019; 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 6/2019_____________ 

31 

 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul art.97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii de Jos pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC15 INTRE DJ212 
SI LIMITA UAT STANCUTA “. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de  800.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 72,73% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 300.000,00 lei cu T.V.A., reprezentand 
contributia Comunei Bertestii de Jos, prin Consiliul local al comunei Bertestii de Jos, pentru 
cofinantarea si realizarea obiectului asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice 
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Bertestii de Jos, 
aprobat pe anul 2019. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei 
Bertestii de Jos, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Bertestii de Jos, prin 
Consiliul Local al comunei Bertestii de Jos. 
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.8 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
   
Hotararea a fost adoptata cu 30 voturi „Pentru”. Nu sunt in sala domnii consilieri judeteni Enuta Ionel si Chiru 
Laurentiu Marian. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 
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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.81 
din 29 mai 2019 

 
privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii    
publice  pe anul 2019 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 mai 2019; 
Avand in vedere:  

- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila;  
- Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la 
nr.9465/20.05.2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului propriu al  judetului Braila pe 
anul 2019 si a Programului de investitii publice pe anul 2019; 
- propunerile institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Braila privind 
rectificarea bugetului pe anul 2019 si ale directiilor de specialitate si serviciilor  din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila; 
- raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului; 
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; 
- prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In baza prevederilor art.5, alin.(2), art.19, alin. (2), art.29, art. 58, lit.(a) din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
         In baza  prevederilor art. 91 alin. 3, lit. a, art.97 din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         In temeiul  art.115 alin.1, lit.c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al judetului 
Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexelor nr. 1, parte integranta 
din prezenta  hotarare. 
Art.2 Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al  judetului 
Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare, conform 
anexei nr.1a, parte integranta din prezenta  hotarare.  
Art.3 Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al  judetului 
Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare, conform anexei 
nr.1b, parte integranta din prezenta  hotarare.  
Art.4 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, 
alineate pe anul 2019, a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, conform 
anexei nr. 2, parte integranta din prezenta  hotarare. 
Art.5 Se aproba rectificarea Programului anual de investitii publice pe anul 2019 al judetului 
Braila si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta  
hotarare. 
Art.6 Se aproba rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, 
articole, alineate, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 4, parte integranta 
din prezenta  hotarare. 
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Art.7 Se aproba rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, articole, 
alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe 
anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare,  conform anexei nr. 4a, 
parte integranta din prezenta  hotarare. 
Art.8 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, articole, 
alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe 
anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 4b, 
parte integranta din prezenta  hotarare. 
Art.9 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, 
alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Centrul Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.5, parte integranta 
din prezenta  hotarare. 
Art.10 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole, 
alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Lista de investii publice pe anul 2019, 
pentru Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila si Fisa proiectului, conform anexelor nr.6-8, 
parti integrante din prezenta  hotarare. 
Art.11 Se aproba rectificarea bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Lista de investii 
publice pe anul 2019 - sursele de finantare “Transferuri de capital de la bugetul local” si 
“Transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea aparaturii medicale si a echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in sanatate”, conform anexelor nr.9-11, parti integrante din prezenta  
hotarare. 
Art.12 Se aproba rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, Lista de investii 
publice pe anul 2019 – sursele de finantare “Transferuri de capital de la bugetul local” si  
“Transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea aparaturii medicale si a echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in sanatate”, conform anexelor nr. 12-14, parti integrante din prezenta 
hotarare. 
Art.13 Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar 2018, la 98.116,79 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare, pentru anul 2019. 
Art.14 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
Art.15 Prin grija  Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 28 voturi „Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Draghincescu 
Simona.Nu sunt in sala domnii consilieri judeteni Enuta Ionel, Lungu Danut si Chiru Laurentiu Marian. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.82 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu  
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Comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ASFALTARE DRUM COMUNAL 
DC20 KM 0+000 – KM 1+000 SCORTARU NOU - PITULATI COMUNA SCORTARU NOU, 
JUDETUL BRAILA“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 29 mai 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Scortaru Nou nr. 3880/22.05.2019, inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 10050/22.05.2019,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 20 KM 0+000 – KM 1+000 
SCORTARU NOU - PITULATI COMUNA SCORTARU NOU, JUDETUL BRAILA“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de  481.436,28 lei cu T.V.A., reprezentând 90% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 83.838,02 lei cu T.V.A., reprezentand contributia 
Comunei Scortaru Nou, prin Consiliul local al comunei Scortaru Nou, pentru cofinantarea si 
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Scortaru Nou, aprobat pe anul 2019. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei 
Scortaru Nou, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Scortaru Nou, prin Consiliul 
Local al comunei Scortaru Nou. 
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
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Art.8 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 30 voturi „Pentru”. Nu sunt in sala domnii consilieri judeteni Enuta Ionel si Chiru 
Laurentiu Marian. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.83 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “AMENAJARE STRAZI IN  COMUNA GRADISTEA, 
JUDETUL BRAILA“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 29 mai 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Gradistea nr. 1929/23.05.2019, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 10189/23.05.2019;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019. 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul art.97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “AMENAJARE STRAZI IN COMUNA GRADISTEA, JUDETUL 
BRAILA“. 
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Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de  59.690,40 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 39.793,60 lei cu T.V.A., reprezentand contributia 
Comunei Gradistea, prin Consiliul local al comunei Gradistea, pentru cofinantarea si 
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Gradistea, aprobat pe anul 2019. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei 
Gradistea, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Gradistea, prin Consiliul 
Local al comunei Gradistea. 
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.8 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 30 voturi „Pentru”. Nu sunt in sala domnii consilieri judeteni Enuta Ionel si Chiru 
Laurentiu Marian. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.84 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “AMENAJARE SCOALA PROFESIONALA ,,EMIL 
DRAGAN” SAT IBRIANU, COMUNA GRADISTEA, JUDETUL BRAILA“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 29 mai 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
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transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Gradistea nr. 1928/23.05.2019, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 10187/23.05.2019;  
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019. 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul art.97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “AMENAJARE SCOALA PROFESIONALA ,,EMIL DRAGAN” SAT 
IBRIANU, COMUNA GRADISTEA, JUDETUL BRAILA“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de  267.993,69 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 178.662,47 lei cu T.V.A., reprezentand 
contributia Comunei Gradistea, prin Consiliul local al comunei Gradistea, pentru cofinantarea 
si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Gradistea, aprobat pe anul 2019. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei 
Gradistea, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Gradistea, prin Consiliul 
Local al comunei Gradistea. 
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.8 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 30 voturi „Pentru”. Nu sunt in sala domnii consilieri judeteni Enuta Ionel si Chiru 
Laurentiu Marian. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 

 
 
 
 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 6/2019_____________ 

38 

 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.85 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
Comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “AMENAJARE PEISAGISTICA SCOALA 
PROFESIONALA ,,EMIL DRAGAN”, SAT IBRIANU, COMUNA GRADISTEA, JUDETUL 
BRAILA“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 29 mai 2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, 
transport si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

Ca urmare a adresei Comunei Gradistea nr. 1923/23.05.2019, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 10188/23.05.2019;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019. 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 215/2001, 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “AMENAJARE PEISAGISTICA SCOALA PROFESIONALA ,,EMIL 
DRAGAN”, SAT IBRIANU, COMUNA GRADISTEA, JUDETUL BRAILA“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de  27.361,35 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 18.240,91 lei cu T.V.A., reprezentand contributia 
Comunei Gradistea, prin Consiliul local al comunei Gradistea, pentru cofinantarea si 
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Gradistea, aprobat pe anul 2019. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei 
Gradistea, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 6/2019_____________ 

39 

 

Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Gradistea, prin Consiliul 
Local al comunei Gradistea. 
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.8 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu 30 voturi „Pentru”. Nu sunt in sala domnii consilieri judeteni Enuta Ionel si Chiru 
Laurentiu Marian. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Brăila și pe pagina proprie de internet. 

 
        PRESEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR AL JUDETULUI,      
   FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU                                 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

ORDIN 
 

privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Balan Vasile din 
localitatea Gemenele, comuna Gemenele, județul Brăila 
 

  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru 
stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 12215/16.05.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, transmisă și înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 6804/17.05.2019, 
prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a 
focarului de pestă porcină africană din G.P. Balan Vasile din localitatea Gemenele, comuna Gemenele, 
județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 6805/17.05.2019; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a 
focarului de pestă porcină africană din G.P. Balan Vasile din localitatea Gemenele, comuna Gemenele, 
județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2. Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art. 3. În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la art. 1 va 
putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi 
publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va 
fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul instituţiei, 
http://br.prefectura.mai.gov.ro. 

     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi  
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 Brăila, 17.05.2019 
 Nr. 170 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 170 din 17.05.2019 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. BALAN VASILE DIN LOCALITATEA GEMENELE, COMUNA GEMENELE, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine 
și inventarierea animalelor 
receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de 
control temporar în jurul G.P. 
Balan Vasile, RO0432510561, 
cuprinzând exploatațiile 
posibil infectate (suspecte) 
dintr-o arie determinată care 
va fi apreciată de către 
autoritatea veterinară locală 
și în care se va aplica măsura 
uciderii preventive, pentru a 
limita difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului       
 -D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația 
animalelor și a persoanelor în 
locurile contaminate cu 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
CMVI 

imediat 
- MVLPI din cadrul CMVI 
- Medic veterinar oficial 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

excepția aprobării autorității 
competente 

- Medic 
veterinar 
 Oficial 
-UAT 
- I.P.J. 

5 

Se vor izola animalele 
afectate sau moarte pe 
parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, 
de către comisia de 
inventariere  

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
CMVI 
-Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 
-Medic veterinar oficial 
- proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 
prin tăierea de necesitate se 
vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- D.S.V.S.A. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietar 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- A.P.M. 
 
 

7 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, 
așternutul, mijloacele de 
transport folosite și orice alte 
obiecte care pot fi purtătoare 
de virus se vor izola în 
vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în 
contact cu animalele bolnave 
sau care sunt suspecte de 
contaminare, se vor păstra în 
scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 
 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la porci, 
în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma 
sau infirma prezența virusului 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

pestei porcine africane 

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic 
veterinar 
oficial  
-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar oficial  
- Dr. Gicu Drăgan, 
director executiv DSVSA 
Brăila 
- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul CMVI 
-medic veterinar oficial 
- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și 
echipamente necesare pentru 
intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari  
- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE 
nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție  
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexa 1, localitatea 
Gemenele, comuna 
Gemenele, județul Brăila 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la porci, 
în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma 
sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

 - D.S.V.S.A. 
 - C.L.C.B. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona 
de protecție și zona de 

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor 

imediat 
- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

supraveghere  din zona de 
protecție și 
de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

5 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 
exploatații comerciale, 
fondurile de vânătoare, 
grădini zoologice  

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.S. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin medicii 
veterinari oficiali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P.  
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
- administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de 
avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

- U.A.T.-uri 
- D.S.V.S.A. 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali zonali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor 
din specia suine din zona de 
protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila  

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
  

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a acestora 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul 
C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de 
laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 
ferme 
- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare  

10 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

11 Completarea stocurilor de - D.S.V.S.A. imediat și  - D.S.V.S.A.  
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

materiale și echipamente 
necesare în caz de intervenție 
în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor 
etc.) 

- U.A.T. 
- S.C. 
 

pemanent  - primari 
- administratorii S.C.  
  

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor 
și utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din specii receptive în 
târguri de animale, expoziții, 
circ etc.  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători 
intensive pe fondurile de 
vânătoare aparținând UAT, 
până la limita cotelor optime 
a efectivelor de mistreți 

- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

Imediat 
până la 

eradicarea 
focarului 

 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de pestă 
porcină africană   

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - proprietar 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la 
intrarea și ieșirea din zonele 
infectate și în gospodăriile 
populației care dețin porci 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale 
și deplasarea acestora dintr-o 
solă în alta   

 - U.A.T. 
 - Direcția 
pentru 
Agricultură 
Județeană 
 - proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 
-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor cu risc 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- reprezentanți A.P.M., 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

din focar - S.G.A. 
- D.S.P. 
- Garda de 
mediu 

Garda de mediu, S.G.A., 
D.S.P.  
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      
- D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator 
după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală 

 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană (conform 
Anexa 1) în localitățile din 
județul Brăila: Scorțaru Nou, 
Sihleanu, Romanu, Găvani, 
Comăneasca, Movila Miresii, 
Boarca 

D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 
executiv D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor 
domestice. Toți porcii morți 
sau bolnavi dintr-o exploatație 
trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care 
procedează la investigațiile 
corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de 
diagnostic 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C.,  
- M.V.L.P. 
ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- administratorii fermelor 
de suine  
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a 
mistreților din zona de 
supraveghere delimitată: 
FV15 Romanu, FV16 
Comăneasca și FV19 Racovița   

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta și 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor  

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe 
drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a 
exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile 
competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice 
din zona de supraveghere, 
indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 zile, 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- 
administratori 
ferme ovine, 
bovine, 
păsări 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor 
de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții 
clinice pasive suinelor pe care 
le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a 
stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 
 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- 
administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 Niciun camion sau vehicul - D.S.V.S.A.  imediat și - medicii oficiali 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la 
aceștia 

- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

 

Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică  bolii. 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere 
a Bolilor; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic 
veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. 
= societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
 

ORDIN 
 

privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Jarcu Nicu din 
localitatea Racovița, comuna Racovița, județul Brăila 
 

  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru 
stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 15/23.07.2018; 
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Ținând cont de adresa nr. 6891/24.05.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7548/24.05.2019, prin care a 
fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului 
de pestă porcină africană din G.P. Jarcu Nicu din localitatea Racovița, comuna Racovița, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 7549/24.05.2019; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Jarcu Nicu din localitatea Racovița, comuna Racovița, 
județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art. 3. În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 

art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
 Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul 
ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi  

  
 Brăila, 24.05.2019 
 Nr. 178 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 178 din 24.05.2019 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. JARCU NICU DIN LOCALITATEA RACOVIȚA, COMUNA RACOVIȚA, 
JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Uciderea tuturor suinelor 
din G.P. Jarcu Nicu, 
RO0437050051 și 
prelevarea de probe 
conform Manualului 
Operațional pentru 
Intervenția în focarele de 

- D.S.V.S.A. 
– MVO 

- M.V. liberă 
practică 

imediat și până la 
confirmare/infirmare 

- D.S.V.S.A. – MVO 
- M.V. liberă 

practică 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

pestă porcină africană – 
Ediția 3-2019, pentru 
investigații de laborator 

2 

Efectuarea unei catagrafii 
pe categorii de vârstă și 
producție cu precizarea 
numărului de porci deja 
bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați 
în exploatațiile învecinate 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- Medic veterinar 
oficial 
- proprietari 

3 

Evaluarea animalelor ucise 
în cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor 
colaterale 

- Instituția 
Prefectului       
 -D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., 
primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției 
Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 
A.P.M., S.G.A. 

4 

Se interzice circulația 
necontrolată a animalelor 
și a persoanelor în locurile 
contaminate 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
CMVI 
- Medic 
veterinar 
 Oficial 
-UAT 
- I.P.J. 

imediat 

- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- Medic veterinar 
oficial 
- proprietar 

5 

Se vor izola animalele 
afectate sau moarte pe 
parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, 
de către comisia de 
inventariere  

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
CMVI 
-Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul CMVI 
-Medic veterinar 
oficial 
- proprietar 

6 

Cadavrele animalelor 
moarte, carnea ori 
produsele obținute prin 
tăierea de necesitate se 
vor păstra (fără a le 
înstrăina ori valorifica) în 
vederea neutralizării 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- D.S.V.S.A. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din 
cadrul C.M.V.I. 
- Medic veterinar 
oficial 
- proprietar 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- A.P.M. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

- Primărie 
- A.P.M. 

 
 

7 

Carcasele porcilor morți 
sau uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, 
așternutul, mijloacele de 
transport folosite și orice 
alte obiecte care pot fi 
purtătoare de virus se vor 
izola în vederea denaturării 
sau a dezinfectării, după 
caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în 
contact cu animalele 
bolnave sau care sunt 
suspecte de contaminare, 
se vor păstra în scopul 
denaturării, fără a le 
administra altor animale 
 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la 
porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în 
momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic 
veterinar 
oficial  
-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar 
oficial  
- Dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
DSVSA Brăila 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!!", în locuri 
vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul 
CMVI 
-medic veterinar 
oficial 
- Primărie 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și 
echipamente necesare 
pentru intervenția în focar, 
în scopul lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari  
- administratorii 
S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor în 
incinta exploatației, 
conform Reg CE nr. 
1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

până la eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de 
protecție în jurul focarului 
de pestă porcină africană 
conform Anexa 1, 
exploatațiile situate în jurul 
G.P. Jarcu Nicu, 
RO0437050051 localitatea 
Racovița, comuna 
Racovița, județul Brăila 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți 
sau uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la 
porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în 
momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

 - D.S.V.S.A. 
 - C.L.C.B. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

4 

Amplasarea 
dezinfectoarelor rutiere la 
limita dintre zona de 
protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor 
din zona de 
protecție și 
de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 
S.P.F. 
  

5 Catagrafierea tuturor - D.S.V.S.A. imediat - D.S.V.S.A. prin 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

suinelor din gospodăriile 
populației, exploatații 
comerciale, fondurile de 
vânătoare, grădini 
zoologice  

- M.V.L.P. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.S. 
- S.C. 

medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P.  
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare 
- administratori 
S.C. 

6 
Afișarea de panouri de 
avertizare în vederea 
limitării circulației în focar 

- U.A.T.-uri 
- D.S.V.S.A. 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii 
animalelor din specia suine 
din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii, doar 
cu acordul D.S.V.S.A. Brăila  

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și până la 
ridicarea restricțiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 
- personalul din 
cadrul: I.P.J., I.J.J., 
S.P.F., I.S.U. 
  

8 

Efectuarea de inspecții 
clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a acestora 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul 
C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de 
către D.S.V.S.A. 

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de 
laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 
ferme 
- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre 
Armenac, șeful  
L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii 
fondurilor de 
vânătoare  

10 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar  
 

până la eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

11 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 
necesare în caz de 
intervenție în focar (în 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari 
- administratorii 
S.C.  
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

special stocuri de 
insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și 
deratizărilor etc.) 

  

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a 
datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și 
eradicare a pestei porcine 
africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii 
fondurilor private 
de vânătoare  
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din specii 
receptive în târguri de 
animale, expoziții, circ etc.  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si până la 
ridicarea restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători 
intensive pe fondurile de 
vânătoare aparținând UAT, 
până la limita cotelor 
optime a efectivelor de 
mistreți 

- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

Imediat până la 
eradicarea focarului 

 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 
porcilor mistreți suspecți de 
pestă porcină africană   

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
  
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  
A.P.M., D.S.P., 
S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare 
la intrarea și ieșirea din 
zonele infectate și în 
gospodăriile populației care 
dețin porci 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 

până la eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a 
tuturor mașinilor agricole, 
combine, tractoare, la 
ieșirea din tarlale și 
deplasarea acestora dintr-o 

 - U.A.T. 
 - Direcția 
pentru 
Agricultură 
Județeană 
 - proprietar 

până la eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 
-proprietar 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 6/2019_____________ 

55 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

solă în alta   

18 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 
- Garda de 
mediu 

până la eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- reprezentanți 
A.P.M., Garda de 
mediu, S.G.A., 
D.S.P.  
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise 
în cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor 
colaterale 

- Instituția 
Prefectului      
- D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției 
Prefectului, Direcției 
pentru Agricultură 
Județeană, O.J.Z., 
A.P.M., S.G.A. 

 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator 
după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală 

 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexa 1 care cuprinde 
localitățile din județul 
Brăila: Salcia Tudor, Ariciu, 
Corbeni, Boarca, 
Râmnicelu, Șuțești, 
Ibrianu, Gradiștea și 
localitatea din județul 
Buzău: Băile  

D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C. 
 

până la eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
 

3 
Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Toți porcii morți 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C.,  

până la eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
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crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității 
competente, care 
procedează la investigațiile 
corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de 
diagnostic 

- M.V.L.P. 
ferme 

 

- administratorii 
fermelor de suine  
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a 
mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la eradicarea 
focarului 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii 
fondurilor private 
de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor 
Silvice Județene și a 
filialelor A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta 
și transporta la 
L.S.V.S.A.J., pentru 
investigații de laborator, a 
tuturor mistreților cu stare 
de sănătate modificată și a 
cadavrelor  

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- director Direcția 
Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 
private de 
vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe 
drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă 
este necesar, drumurile de 
deservire a exploatațiilor, 
cu excepția aprobării de 
către autoritățile 
competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și până la 
ridicarea restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 
S.P.F., I.S.U. 
 

7 

Ieșirea animalelor 
domestice din zona de 
supraveghere, indiferent 
de specie, este interzisă în 
următoarele 7 zile, cu 
excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care 
au obținut aprobarea 
autorităților veterinare 
locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- 
administratori 
ferme ovine, 
bovine, 
păsări 

imediat și până la 
ridicarea restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 
S.P.F., I.S.U. 
 

8 Informarea și educarea - Instituția permanent - Cancelaria 
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Măsura 
Instituții 
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aplicare 

Perioada de 
realizare 

Numele, 
prenumele și 

funcția persoanei 
responsabile 

crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu 
privire la  efectuarea unei 
inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării 
oricărei modificări a stării 
de sănătate a animalelor 
medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar 
zonal 
 

Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- 
administratori 
ferme suine 

Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de 
la aceștia 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și până la 
ridicarea restricţiilor 

aplicate în jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din 
cadrul I.P.J., I.J.J., 
S.P.F., I.S.U. 
 

 

Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică a bolii. 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere 
a Bolilor; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic 
veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. 
= societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
 

ORDIN 
 

privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Turcu Marian Vasile 
din localitatea Gemenele, comuna Gemenele, județul Brăila 
 

  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru 
stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 11076/28.05.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 7803/29.05.2019, prin care a 
fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului 
de pestă porcină africană din G.P. Turcu Marian Vasile din localitatea Gemenele, comuna Gemenele, 
județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 7804/29.05.2019; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Turcu Marian Vasile din localitatea Gemenele, comuna 
Gemenele, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art. 3. În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 

art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
 Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul 
ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro. 
     

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi  
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 Brăila, 29.05.2019 
 Nr. 179 
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 179 din 29.05.2019 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. TURCU MARIAN VASILE DIN LOCALITATEA GEMENELE, COMUNA 
GEMENELE, JUDEȚUL BRĂILA 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine 
și inventarierea animalelor 
receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietari 

2 

Instituirea unei zone de 
control temporar în jurul G.P. 
Turcu Marian Vasile, 
RO0432510442, cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 
(suspecte) dintr-o arie 
determinată care va fi 
apreciată de către autoritatea 
veterinară locală și în care se 
va aplica măsura uciderii 
preventive, pentru a limita 
difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului       
 -D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 
Se interzice circulația 
animalelor și a persoanelor în 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 

imediat 
- MVLPI din cadrul CMVI 
- Medic veterinar oficial 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității 
competente 

CMVI 
- Medic 
veterinar 
 Oficial 
-UAT 
- I.P.J. 

- proprietar 

5 

Se vor izola animalele 
afectate sau moarte pe 
parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, 
de către comisia de 
inventariere  

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
CMVI 
-Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietar 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
CMVI 
-Medic veterinar oficial 
- proprietar 

6 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 
prin tăierea de necesitate se 
vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- D.S.V.S.A. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietar 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- A.P.M. 
 
 

7 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, 
așternutul, mijloacele de 
transport folosite și orice alte 
obiecte care pot fi purtătoare 
de virus se vor izola în 
vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în 
contact cu animalele bolnave 
sau care sunt suspecte de 
contaminare, se vor păstra în 
scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 
 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la porci, 
în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic 
veterinar 
oficial  
-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar oficial  
- Dr. Gicu Drăgan, 
director executiv DSVSA 
Brăila 
- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din 
cadrul CMVI 
- Primărie 
- proprietar 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- MVLPI din cadrul CMVI 
-medic veterinar oficial 
- Primărie 
- proprietar 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și 
echipamente necesare pentru 
intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari  
- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE 
nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexa 1, localitățile 
Gemenele, Găvani, comuna 
Gemenele, județul Brăila 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la porci, 
în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma 
sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

 - D.S.V.S.A. 
 - C.L.C.B. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

4 
Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona 

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 

imediat 
- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

de protecție și zona de 
supraveghere  

U.A.T.- lor 
din zona de 
protecție și 
de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

5 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 
exploatații comerciale, 
fondurile de vânătoare, 
grădini zoologice  

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.S. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin medicii 
veterinari oficiali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P.  
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
- administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de 
avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

- U.A.T.-uri 
- D.S.V.S.A. 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali zonali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor 
din specia suine din zona de 
protecție, iar pentru celelalte 
specii, doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila  

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 
-I.S.U. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali zonali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
  

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a acestora 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul 
C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de 
laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 
ferme 
- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare  

10 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

11 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 
necesare în caz de intervenție 
în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor 
etc.) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari 
- administratorii S.C.  
  

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor 
și utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a 
pestei porcine africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din specii receptive în 
târguri de animale, expoziții, 
circ etc.  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

14 

Efectuarea de vânători 
intensive pe fondurile de 
vânătoare aparținând UAT, 
până la limita cotelor optime 
a efectivelor de mistreți 

- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

Imediat 
până la 

eradicarea 
focarului 

 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de pestă 
porcină africană   

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - proprietar 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la 
intrarea și ieșirea din zonele 
infectate și în gospodăriile 
populației care dețin porci 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale 
și deplasarea acestora dintr-o 
solă în alta   

 - U.A.T. 
 - Direcția 
pentru 
Agricultură 
Județeană 
 - proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 
-proprietar 

18 
Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 

până la 
eradicarea 

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
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crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 
- Garda de 
mediu 

focarului - reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 
D.S.P.  
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      
- D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii 
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator 
după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală 

 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexa 1, care cuprinde 
localitățile din județul Brăila: 
Scorțaru Nou, Sihleanu, 
Romanu, Comăneasca, Movila 
Miresii, Boarca 

D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, director 
executiv D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții clinice 
periodice  a suinelor 
domestice. Toți porcii morți 
sau bolnavi dintr-o exploatație 
trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care 
procedează la investigațiile 
corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C.,  
- M.V.L.P. 
ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- administratorii fermelor 
de suine  
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diagnostic 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a 
mistreților din zona de 
supraveghere delimitată: 
FV15 Romanu, FV16 
Comăneasca, FV19 Racovița  

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta și 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor mistreților 
cu stare de sănătate 
modificată și a cadavrelor  

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe 
drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a 
exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile 
competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice 
din zona de supraveghere, 
indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 zile, 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare locale 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- 
administratori 
ferme ovine, 
bovine, 
păsări 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor 
de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții 
clinice pasive suinelor pe care 
le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a 
stării de sănătate a 
animalelor medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 
 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- 
administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele și 
funcția persoanei 

responsabile 

9 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la 
aceștia 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

 

Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică a bolii. 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere 
a Bolilor; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic 
veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. 
= societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 

 
privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 

supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Costea Nicolae din 
localitatea Gemenele, comuna Gemenele, județul Brăila 
 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru 

stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 15/23.07.2018; 
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Ținând cont de adresa nr. 11159/04.06.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată sub nr. 
8224/04.06.2019, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea 
de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Costea Nicolae din localitatea 
Gemenele, comuna Gemenele, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8225/04.06.2019; 

În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Costea Nicolae din localitatea Gemenele, comuna 
Gemenele, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art. 3. În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 

art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
 Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul 
ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro. 
     

 

 

PREFECT, 

George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 

Brăila, 04.06.2019 
Nr. 185 

 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA                Anexă la Ordinul Prefectului nr. 185 
din 04.06.2019 
 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 

PORCINĂ AFRICANĂ 
DIN G.P. COSTEA NICOLAE DIN LOCALITATEA GEMENELE, COMUNA GEMENELE, 

JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine 
și inventarierea  animalelor 
receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

veterinar 
oficial 
- diferiți 
proprietari 

2 

Instituirea unei zone de 
control temporar în jurul G.P. 
Costea Nicolae, 
RO0432510678, cuprinzând 
exploatațiile posibil infectate 
(suspecte) dintr-o arie 
determinată, care va fi 
apreciată de către autoritatea 
veterinară locală și în care se 
va aplica măsura uciderii 
preventive, pentru a limita 
difuzarea bolii din focar 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- proprietar 

3 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului       
 -D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

4 

Se interzice circulația 
animalelor și a persoanelor în 
locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității 
competente 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic 
veterinar 
 Oficial 
- U.A.T. 
- I.P.J. 

imediat 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- primar 
- personal din cadrul 
I.P.J. 

5 

Se vor izola animalele 
afectate sau moarte pe 
parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, 
de către comisia de 
inventariere  

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
-Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietarii 
exploatațiilor 

6 
Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 
prin tăierea de necesitate se 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 

imediat 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- D.S.V.S.A. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 6/2019_____________ 

69 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea 
neutralizării 

- D.S.V.S.A. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

- Medic veterinar oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 
 
 

7 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

8 

Ustensilele de grajd, 
așternutul, mijloacele de 
transport folosite și orice alte 
obiecte care pot fi purtătoare 
de virus se vor izola în 
vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Primărie 
- proprietar 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Primărie 
- proprietar 

9 

Furajele care au venit în 
contact cu animalele bolnave 
sau care sunt suspecte de 
contaminare, se vor păstra în 
scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Primărie 
- proprietar 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Primărie 
- proprietar 

10 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la porci, 
în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma 
sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- Medic 
veterinar 
oficial  
-DSVSA 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- Medic veterinar oficial  
-DSVSA 
 
- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!", în locuri vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Primărie 
- Proprietar 
exploatație 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- medic veterinar oficial 
- Primărie 
- Proprietar exploatație 
infectată 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

infectată 
 

13 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și 
echipamente necesare pentru 
intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari  
- administratorii S.C. 
 

14 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE 
nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană din G.P. 
Costea Nicolae: localitatea 
Gemenele, localitatea Găvani 
- comuna Gemenele, județul 
Brăila 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

3 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la porci, 
în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma 
sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

 - D.S.V.S.A. 
 - C.L.C.B. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

4 

Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona 
de protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor din 
zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

5 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 
exploatații comerciale, 
fonduri de vânătoare, grădini 
zoologice  

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin medicii 
veterinari oficiali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P.  
- gestionarii fondurilor 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

de vânătoare 
- administratori S.C. 

6 
Afișarea de panouri de 
avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

- U.A.T.-uri 
- D.S.V.S.A. 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- primari 

7 

Interzicerea ieșirii animalelor 
din specia suine din zona de 
protecție, iar pentru celelalte 
specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila  

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
  

8 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul 
C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

9 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de 
laborator 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C., 
M.V.L.P. 
ferme 
- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare  

10 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar exploatație 
infectată 

11 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 
necesare în caz de intervenție 
în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari 
 - administratorii S.C.  
  

12 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a 
datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia 
Silvică 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

eradicare a pestei porcine 
africane   

- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- proprietar 

- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  
- proprietar 

13 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din speciile receptive 
în târguri de animale, 
expoziții, circ etc.  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

14 

Efectuarea de vânători 
intensive pe fondurile de 
vânătoare aparținând UAT, 
până la limita cotelor optime 
a efectivelor de mistreți 

- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

Imediat 
până la 

eradicarea 
focarului 

 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

15 
Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de pestă 
porcină africană   

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - proprietar 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Instalarea de dezinfectoare la 
intrarea și ieșirea din zonele 
infectate și în gospodăriile 
populației care dețin porci 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 

17 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale 
și deplasarea acestora dintr-o 
solă în alta   

 - U.A.T. 
 - Direcția 
pentru 
Agricultură 
Județeană 
 - proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 
-proprietar 

18 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 
- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 
D.S.P.  
- primari 

19 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului       
- D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatațiile infectate; 
porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de 
laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană - conform 
Anexa 1 - care cuprinde 
localitățile: Râmnicelu, 
Scorțaru Nou, Sihleanu, 
Romanu, Oancea, Movila 
Miresii, Comăneasca 

D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Toți porcii morți 
sau bolnavi dintr-o exploatație 
trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care 
procedează la investigațiile 
corespun- zătoare, în 
conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de 
diagnostic 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C.,  
- M.V.L.P. 
ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 
fermelor de suine  
 
 
 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a 
mistreților din zona de 
supraveghere delimitată  

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta și 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de 
sănătate modificată și a 

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 
private de vânătoare 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

cadavrelor  

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe 
drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a 
exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile 
competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice 
din zona de supraveghere, 
indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 
zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea 
autorităților veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- 
administratorii 
fermelor 
ovine, bovine, 
păsări 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor 
de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții 
clinice pasive suinelor pe care 
le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a 
stării de sănătate a 
animalelor medicului 
veterinar de liberă practică 
împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 
 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- 
administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la 
acestea 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere 
a Bolilor; C.M.V.I. = Cabinet medical de liberă practică; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare 
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Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = 
Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P.(I.) = medic veterinar 
concesionar de liberă practică (împuternicit); I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = 
Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 

PREFECT 

ORDIN 
 

privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Capitaneanu 
Valentin Cristinel din localitatea Gemenele, comuna Gemenele, județul Brăila 
 

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru 

stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 15/23.07.2018;  

Ținând cont de adresa nr. 7556/06.06.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată sub nr. 
8301/06.06.2019, prin care a fost înaintat Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Capitaneanu Valentin Cristinel din 
localitatea Gemenele, comuna Gemenele, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8328/06.06.2019; 

În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere 
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Capitaneanu Valentin Cristinel din localitatea Gemenele, 
comuna Gemenele, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art. 3. În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la 

art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
 Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul 
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ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 
instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro. 
     

 

 

PREFECT, 

George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate 

 
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan  

 

Brăila, 06.06.2019 
Nr. 190 

 

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRĂILA                Anexă la Ordinul Prefectului nr. 190 
din 06.06.2019 
 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 

PORCINĂ AFRICANĂ 
DIN G.P. CAPITANEANU VALENTIN CRISTINEL DIN LOCALITATEA GEMENELE, 

COMUNA GEMENELE,             JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI 

1 

Efectuarea unei catagrafii a 
exploatațiilor care dețin suine 
și inventarierea  animalelor 
receptive pe categorii 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- diferiți 
proprietari 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietari 

2 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului       
 -D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.S.A.O., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județene, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

3 

Se interzice circulația 
animalelor și a persoanelor în 
locurile contaminate cu 
excepția aprobării autorității 
competente 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic 
veterinar 
 oficial 

imediat 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- primar 
- personal din cadrul 
I.P.J. 



_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 6/2019_____________ 

77 

 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

- U.A.T. 
- I.P.J. 

4 

Se vor izola animalele 
afectate sau moarte pe 
parcursul nopții, pentru a fi 
luate în evidență a doua zi, 
de către comisia de 
inventariere  

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
-Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietarii 
exploatațiilor 

5 

Cadavrele animalelor moarte, 
carnea ori produsele obținute 
prin tăierea de necesitate se 
vor păstra (fără a le înstrăina 
ori valorifica) în vederea 
neutralizării 

- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- D.S.V.S.A. 
- Medic 
veterinar 
oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 

imediat 

- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- D.S.V.S.A. 
- Medic veterinar oficial 
- proprietar 
- Primărie 
- A.P.M. 
 
 

6 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

7 

Ustensilele de grajd, 
așternutul, mijloacele de 
transport folosite și orice alte 
obiecte care pot fi purtătoare 
de virus se vor izola în 
vederea denaturării sau a 
dezinfectării, după caz 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Primărie 
- proprietar 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Primărie 
- proprietar 

8 

Furajele care au venit în 
contact cu animalele bolnave 
sau care sunt suspecte de 
contaminare, se vor păstra în 
scopul denaturării, fără a le 
administra altor animale 
 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Primărie 
- proprietarii 
exploatațiilor 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- Primărie 
- proprietarii 
exploatațiilor 

9 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la porci, 
în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma 
sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- C.M.V.I. 

10 Efectuarea curățeniei - Medic până la - Medic veterinar oficial 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

veterinar 
oficial  
- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

eradicarea 
focarului 

  
- D.S.V.S.A. 
- Proprietar exploatație 
infectată 

11 

Afișarea posterelor de 
avertizare "INTRAREA 
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ 
PESTA PORCINĂ 
AFRICANĂ!", în locuri vizibile 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. 
din cadrul 
C.M.V.I. 
- Primărie 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P.I. din cadrul 
C.M.V.I. 
- medic veterinar oficial 
- Primărie 
- Proprietar exploatație 
infectată 

12 

Asigurarea de personal, 
materiale, utilaje și 
echipamente necesare pentru 
intervenția în focar, în scopul 
lichidării acestuia 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
permanent 

- D.S.V.S.A. 
- primari  
- administratorii S.C. 
 

13 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor în incinta 
exploatației, conform Reg CE 
nr. 1069/2009 și a Reg. 
142/2011 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A. 
- primari 
- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 
- proprietar 

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 localitățile: 
Gemenele și Găvani 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
protecție, conform H.G. nr. 
484/05.07.2018 (conform 
hartă) 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 

3 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- Proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la porci, 
în conformitate cu manualul 
de diagnostic, în momentul 
uciderii lor, pentru a confirma 

 - D.S.V.S.A. 
 - C.L.C.B. 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

sau infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

5 

Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona 
de protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor din 
zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor suinelor 
din gospodăriile populației, 
exploatații comerciale, 
fonduri de vânătoare, grădini 
zoologice  

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin medicii 
veterinari oficiali din 
cadrul C.S.V.S.A.O. 
- M.V.L.P.  
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
- administratori S.C. 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în vederea limitării 
circulației în focar 

- U.A.T.-uri 
- D.S.V.S.A. 

imediat 

- Medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- primari 

8 

Interzicerea ieșirii animalelor 
din specia suine din zona de 
protecție, iar pentru celelalte 
specii doar cu acordul 
D.S.V.S.A. Brăila  

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

Imediat și 
până la 
ridicarea 

restricțiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii veterinari 
oficiali din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- proprietar 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
  

9 

Efectuarea de inspecții clinice 
periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. din 
cadrul 
C.M.V.I. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 

Prelevarea de probe de la 
animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de 
laborator 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C., 
M.V.L.P. 
ferme 
- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare  
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor D.D.D. în focar 

- D.S.V.S.A. 
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar exploatație 
infectată 

12 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 
necesare în caz de intervenție 
în focar (în special stocuri de 
insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și deratizărilor)  

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 
 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari 
 - administratorii S.C.  
  

13 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a 
datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și 
eradicare a pestei porcine 
africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- proprietar 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  
- proprietar 

14 

Interzicerea aglomerărilor de 
animale din speciile receptive 
în târguri de animale, 
expoziții, circ etc.  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 

15 

Efectuarea de vânători 
intensive pe fondurile de 
vânătoare aparținând U.A.T. 
Gemenele, până la limita 
cotelor optime a efectivelor 
de mistreți 

- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

Imediat 
până la 

eradicarea 
focarului 

 

- Directia Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
 

16 
Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de pestă 
porcină africană   

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - proprietar 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

17 

Instalarea de dezinfectoare la 
intrarea și ieșirea din zonele 
infectate și în gospodăriile 
populației care dețin porci 

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 

18 

Dezinfecția de către 
proprietar/utilizator a tuturor 
mașinilor agricole, combine, 
tractoare, la ieșirea din tarlale 

 - U.A.T. 
 - Direcția 
pentru 
Agricultură 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

-primari 
-DADR 
-proprietar 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

și deplasarea acestora dintr-o 
solă în alta   

Județeană 
 - proprietar 

19 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- D.S.P. 
- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- proprietar 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu, S.G.A., 
D.S.P.  
- primari 

20 

Evaluarea animalelor ucise în 
cadrul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului       
- D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- A.P.M. 
- S.G.A. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți ai: 
Instituției Prefectului, 
Direcției pentru 
Agricultură Județeană, 
O.J.Z., A.P.M., S.G.A. 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatațiile infectate; 
porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de 
laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană - conform 
Anexa 1 - care cuprinde 
localitățile: Scorțaru Nou, 
Sihleanu, Oancea, Romanu, 
Comăneasca, Movila Miresii, 
Râmnicelu 

D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui recensământ 
al acestora  

D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
 

3 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Toți porcii morți 
sau bolnavi dintr-o exploatație 
trebuie de îndată declarați 
autorității competente, care 
procedează la investigații 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C.,  
- M.V.L.P. 
ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- administratorii 
fermelor de suine  
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

corespunzătoare, în 
conformitate cu procedurile 
stabilite în manualul de 
diagnostic 

 

4 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a 
mistreților din zona de 
supraveghere delimitată: FV 
15 Romanu, FV 16 
Comăneasca, FV 19 Racovița  

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

5 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta și 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de 
sănătate modificată și a 
cadavrelor  

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionari fonduri 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe 
drumurile publice sau private, 
excluzând, dacă este necesar, 
drumurile de deservire a 
exploatațiilor, cu excepția 
aprobării de către autoritățile 
competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice 
din zona de supraveghere, 
indiferent de specie, este 
interzisă în următoarele 7 
zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a celor 
care au obținut aprobarea 
autorităților veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- 
administratorii 
fermelor 
ovine, bovine, 
păsări 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

8 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau deținătorilor 
de animale cu privire la  
efectuarea unei inspecții 
clinice pasive suinelor pe care 
le dețin și obligativitatea 
anunțării oricărei modificări a 
stării de sănătate a 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- 
administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 
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Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

animalelor medicului 
veterinar de liberă practică 
împuternicit ori medicului 
veterinar zonal 
 

9 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu poate 
părăsi zona fără a fi curățat și 
dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru controlul circulației 
suinelor, a produselor și a 
subproduselor provenite de la 
acestea 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
- I.S.U. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari din cadrul 
C.S.V.S.A.O. 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F., 
I.S.U. 
 

 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere 
a Bolilor; C.M.V.I. = Cabinet medical de liberă practică; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare 
Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = 
Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P.(I.) = medic veterinar 
concesionar de liberă practică (împuternicit); I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = 
Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

 
HOTARAREA NR.239 

din 29.05.2019 
 
Privind: Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2019, cu solicitanții care au acces la 
locuințele ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila 
 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul Serviciului de Utilitate 
Publică de Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor, precum şi rapoartele comisiilor de 
specialitate nr. 2 şi 4 din cadrul C.L.M. Brăila;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 și art. 15 din 
anexa la H.G.R. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a Legii                                  nr. 152/1998 și Legii nr.114/1996, legea locuinţei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și art. 1^1 și art. 37 din H.G.R. 
nr. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin H.G.R.      nr. 1275/2000;  
 Ţinând seama de prevederile H.C.L.M. nr.489/30.10.2017; 
 În baza art.36 alin.(1) şi (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aprobă lista de priorităţi, pentru anul 2019, cu solicitanții care îndeplinesc criteriile 
restrictive de acces la o locuință aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brăila, 
prevăzute în H.C.L.M. nr. 489/30.10.2017, conform anexei nr. 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
Art.2 Se aprobă lista solicitanților care dețin o locuință din fondul locativ aparținând 
domeniului public sau privat al Municipiului Brăila și care solicită un schimb de locuințe 
motivat de creșterea numărului membrilor familiei, vârsta înaintată, diverse boli sau de starea 
tehnică nesatisfăcătoare a imobilului pe care îl ocupă, conform anexei nr. 2, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.3 Se aprobă lista solicitanților unei locuințe aparținând domeniului public și privat al 
Municipiului Brăila care nu îndeplinesc criteriile restrictive prevăzute în H.C.L.M. 
nr.489/30.10.2017, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4 Cererile și dosarele solicitanților de locuințe cuprinși în anexa nr.3, vor fi anulate și 
clasate. 
Art.5 Solicitanții de locuințe cuprinși în anexa nr. 3, vor putea beneficia de reanalizarea 
situației locative, numai după depunerea unei alte cereri și completarea dosarului cu actele 
solicitate de către Compartimentul Spațiu Locativ. 
Art.6 (1).Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințele destinate închirierii, 
precum și cele pentru acordarea priorităților în soluționarea cererilor de locuințe, vor fi 
adresate Primăriei Municipiului Brăila în termen de 7 zile de la aprobarea listelor anexă la 
hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila. 
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 (2).Soluționarea contestațiilor se va asigura de către o comisie constituită prin 
Dispoziție a Primarului Municipiului Brăila, în termen de 15 zile de la înregistrarea contestației 
la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Brăila. 
Art.7 Solicitanții înscriși în Lista de Prioritate care îndeplinesc criteriile restrictive de acces la 
o locuință aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brăila, prevăzute în H.C.L.M. 
Brăila nr. 489/30.10.2017  și care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita 
fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiție în anii următori, în limita fondului 
disponibil, în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită. 
Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Comisia 
socială constituită conform art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr.141/15.07.2004, cu modificările 
ulterioare şi Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor 
Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. 
 
NOTĂ: Anexele la H.C.L.M. Brăila nr.239/29.05.2019 se pot studia pe site-ul www.primariabraila.ro, secțiunea 
”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local”. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI 
        CONTRASEMNEAZĂ 
        S E C R E T A R, 
        DRĂGAN ION 
 
 

R O M ÂN I A 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 

 
HOTARAREA NR.241 

din 29.05.2019 
 
Privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 139/28.04.2017 referitoare la 
„Aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune, a Regulamentului și a 
Caietului de sarcini aferente activității Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare” 
 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 

Direcției Tehnice, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției 
Finanțelor Publice Locale, raportul de specialitate al Serviciului de Utilitate Publică de 

Administrare și Gospodărire Locală Brăila precum şi rapoartele comisiilor de specialitate  nr. 
1, 2, 3, 4 şi 5 din cadrul C.L.M. Brăila; 

În conformitate cu prevederile art.2 lit.g) și h) din Legea nr.51/2006 – legea serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 
nr.101/2006 – legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, art. I, pct. 18 din Legea nr.99/2014, pentru modificarea și completarea 
legii serviciului de salubrizare a localităților, Ordinului A.N.R.S.C. nr. 520/2018 pentru 
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, precum și ale Legii nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea 
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
 În baza art. 45 alin. (1), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea          nr. 215/2001, 
Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 

HOTARASTE: 
 
Art. I (1) Se aprobă modificarea Regulamentului și a Caietului de sarcini aferente 
activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, la nivelul Municipiului Brăila, conform 
anexelor nr.1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 2 și 3 din H.C.L.M. Brăila 
nr. 139/28.04.2017, se înlocuiesc cu anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre. 
Art.II (1) Se aprobă completarea H.C.L.M. Brăila nr. 139/28.04.2017 cu un nou articol, art. 
2^1, după articolul 2, care va avea următorul conținut: 
„Art.2^1 Se aprobă Programul Unitar de acțiune pentru activitatea de dezinsecție, 
dezinfecție și deratizare pentru anul 2019, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta 
hotărâre”.  
(2) Anexa nr. 4 la H.C.L.M. Brăila nr. 139/28.04.2017 constituie anexa nr.3 la prezenta 
hotărâre. 
Art.III Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 139/28.04.2017 rămân neschimbate. 
Art.IV Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția 
Tehnică, Direcția Finanțelor Publice Locale și Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și 
Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi și 
o va aduce la cunoștință publică. 
 
NOTĂ: Anexele la H.C.L.M. Brăila nr.241/29.05.2019 se pot studia pe site-ul www.primariabraila.ro, secțiunea 
”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local”. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI 
 
        CONTRASEMNEAZĂ 
        S E C R E T A R, 
        DRĂGAN ION 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

 
HOTARAREA NR.242 

din 29.05.2019 
 
Privind: Aprobarea tarifului pentru depozitarea deșeurilor municipale la DEDMI Muchea 
  

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, 
Direcției Tehnice și Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală 
Brăila, precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;  
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 În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.101/2006, Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 În baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit. d) şi (6) lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b)  din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aprobă tariful pentru depozitarea deșeurilor municipale la DEDMI Muchea, în 
valoare de 64,96 lei (fără TVA). 
Art.2 Anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr.617/21.12.2017, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 
746/21.12.2018, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul 
de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul Municipiului 
Brăila o va comunica celor interesaţi şi o va aduce la cunoştinţă publică. 
 
NOTĂ: Anexa la H.C.L.M. Brăila nr.242/29.05.2019 se poate studia pe site-ul www.primariabraila.ro, secțiunea 
”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local”. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI 
        CONTRASEMNEAZĂ 
        S E C R E T A R, 
        DRĂGAN ION 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

 
HOTARAREA NR.243 

din 29.05.2019 
 
Privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 617/21.12.2017, referitoare la 
„Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând 
cu data de 01.01.2018”, cu modificările și completările ulterioare 
  

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală 
și Direcției Tehnice, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire 
Locală Brăila, precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 101/2006, 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. nr. 
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617/21.12.2017, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 10/31.01.2018, H.C.L.M. 
Brăila nr. 626/29.11.2018 și H.C.L.M. Brăila nr. 746/20.12.2018;  
 În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea      nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea     nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.I Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 
617/21.12.2017, referitoare la „Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de 
salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018”, cu modificările și completările 
ulterioare, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.II La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 
617/21.12.2017 se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.III Se aprobă completarea H.C.L.M. Brăila nr. 617/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea 
tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 
01.01.2018”, cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă anexă, anexa nr. 6 – tarife 
de colectare, transport și depozitare deșeuri municipale de la agenții economici și instituții, 
conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.IV Se aprobă forma actualizată a contractului de prestări servicii de salubrizare pentru 
agenții economici, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.V La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 
617/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 
Art.VI Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin 
Serviciul de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul 
Municipiului Brăila o va aduce la cunoştinţă publică și comunica celor interesaţi. 
 
NOTĂ: Anexele la H.C.L.M. Brăila nr.243/29.05.2019 se pot studia pe site-ul www.primariabraila.ro, secțiunea 
”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local”. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI 
        CONTRASEMNEAZĂ 
        S E C R E T A R, 
        DRĂGAN ION 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

 
HOTARAREA NR.244 

din 29.05.2019 
 
Privind: Aprobarea contractelor - cadru de prestări servicii în zona de administrare 
portuară a Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară 
Brăila, km fluvial 170+875 – km fluvial 175+800 
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale 
și Direcției Tehnice, raportul de specialitate al Serviciului de Transport Public Local de 
Călători și Administrare Portuară Brăila, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 
2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;  
  În conformitate cu prevederile O.G. nr. 22/1999, privind administrarea porturilor şi a 
căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, 
precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile 
interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea                nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) şi (3), coroborate cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aprobă Contractul - cadru de prestări servicii portuare privind folosința temporară a 
unor porțiuni de mal amenajat/neamenajat, inclusiv a infrastructurii portuare, conform anexei 
nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se aprobă Contractul - cadru de închiriere teren pentru dezvoltare port (bază nautică, 
port nautic, port turistic etc.), conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Se aprobă Contractul - cadru de închiriere teren portuar mal inundabil, conform anexei 
nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4 Se aprobă Contractul - cadru de prestări servicii portuare staționare la P.A. 2765, 
conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Se aprobă Contractul - cadru de prestări servicii privind închirierea navei de pasageri 
„Lacu Sărat”/șalupei „Grindeni”, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6 Se aprobă Contractul - cadru refurnizare energie electrică, conform anexei nr. 6, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul 
de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, iar Secretarul 
Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesaţi. 
 
NOTĂ: Anexele la H.C.L.M. Brăila nr.244/29.05.2019 se pot studia pe site-ul www.primariabraila.ro, secțiunea 
”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local”. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI 
        CONTRASEMNEAZĂ 
        S E C R E T A R, 
        DRĂGAN ION 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.36 
din 29 mai 2019 

  
privind: trecerea unui imobil din domeniul public al Orașului Ianca și din administrarea 
Consiliului Local, în domeniul public al Județului Brăila, pentru amenajarea sediului 
Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului Județean Brăila 
        
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
mai 2019; 
      Având în vedere: 
      ►Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.44/24.04.2019, prin care se propune trecerea 
imobilului format din terenul intravilan în suprafață  de 5.000 mp și  construcția C2 în 
suprafață de 8 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în Cartea Funciară nr.75241 
cu Numărul Cadastral 75241, din domeniul public al Orașului Ianca și din administrarea 
Consiliului Local în domeniul public al Județului Brăila, în vederea amenajării sediului 
Serviciului de întreținere a drumurilor județene; 
      ►bunele relații de colaborare și cooperare statuate între Consiliul Local Ianca și Consiliul 
Județean Brăila, concretizate în nenumărate asocieri pentru cofinanțarea unor proiecte de 
interes local, coroborate însă și cu oportunitatea înființării sediului Serviciului de întreținere 
din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice în orașul Ianca, cu avantajele ce decurg de aici 
în perspectiva întreținerii celor două drumuri județene Ianca-Șuțești și Ianca-Bordei Verde; 
      ►dispozițiile art.9 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările;  
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 
consiliului local. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă trecerea imobilului format din terenul intravilan în suprafață  de 5.000 
mp și  construcția C2 în suprafață de 8 mp, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.2A, înscris în 
Cartea Funciară nr.75241 cu Numărul Cadastral 75241, din domeniul public al Orașului Ianca 
și din administrarea Consiliului Local în domeniul public al Județului Brăila, în scopul 
amenajării sediului Serviciului de întreținere a drumurilor județene din cadrul Consiliului 
Județean Brăila.  
      (2) Datele de identificare ale imobilului sunt prevăzute în Anexă, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Pe data prezentei hotărâri imobilul prevăzut la art.1 se declară din bun de interes 
local în bun de interes public judeţean. 
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
orașului Ianca, prin serviciile de urbanism-cadastru și financiar-contabil, care să opereze 
modificările corespunzătoare în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului 
și în evidențele contabile. 
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      Art.4.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local nr.15/28.02.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită Consiliului Județean 
Brăila a terenului prevăzut la art.1.       
      Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                        SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIȚA ANGHELACHE                                        ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.37 
din 29 mai 2019 

 
privind: închirierea pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat al 
orașului Ianca, administrat de consiliul local, Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- 
E&P Asset IX Moldova Sud, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și echipare Sonda 
702 Oprișenești›› și ‹‹Forare și echipare Sonda 703 Oprișenești›› 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
mai 2019; 
      Având în vedere: 
      ►adresele nr.1304 și 1305 din 25.04.2019 ale Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- 
E&P Asset IX Moldova Sud, prin care se solicită închirierea unor terenuri din domeniul privat 
al oraşului Ianca administrat de consiliul local, în vederea realizării proiectelor ‹‹Forare și 
echipare Sonda 702 Oprișenești›› și ‹‹Forare și echipare Sonda 703 Oprișenești››; 
      ►Hotărârea Guvernului României nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de 
concesiune a unor perimetre de exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională 
pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, unde 
la anexa 92 se află şi perimetrul Oprişeneşti, la care termenul de exploatare a fost prelungit 
prin H.G.nr.1928/2004 până în anul 2028, potrivit scrisorii  nr.2000176/29.02.2012 a Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale; 
      ►dispoziţiile art.6 lit.c) din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art.5 alin.(3) lit.d) și alin.(8) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobată prin Legea 
nr.86/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru cu 
planurile de situaţie ale terenurilor, caietul de sarcini și studiul de oportunitate, precum şi 
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.  
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      În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) 
lit.b) şi art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
       

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă închirierea  pe durată determinată a unor terenuri din domeniul privat 
al oraşului Ianca administrat de consiliul local,  Societății Comerciale OMV Petrom S.A.- E&P 
Asset IX Moldova Sud în vederea realizării proiectului ‹‹Forare și echipare sonda 700 
Oprișenești››, după cum urmează: 
      a)-teren în suprafață de 3.359 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180, 
parcela 1586, pentru amenajarea perimetrului Sondei 702 Oprișenești; 
      b)-teren în suprafață de 866 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180, 
parcela 1586, pentru amenajarea traseului conductei colectoare a Sondei 702 Oprișenești; 
      c)-teren în suprafață de 5.353 mp situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180, 
parcela 1586, pentru amenajarea perimetrului Sondei 703 Oprișenești; 
      d)-teren în suprafață de 1.328 mp, situat în extravilanul satului Oprișenești, tarlaua 180, 
parcela 1586, pentru amenajarea traseului conductei colectoare a Sondei 703 Oprișenești; 
      (2)-Terenurile prevăzute la alin.(1) lit.a) și c) se închiriază pe o perioadă de 49 ani, cu o 
chirie de 3,50 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren. 
      (3)-Terenurile prevăzute la alin.(1) lit.b) și d) se închiriază pe o perioadă de 2 ani, cu o 
chirie de 3,50 lei/mp/an, la care se adaugă taxa pe teren. 
      (4) Chiria se indexează anual în funcţie de rata inflaţiei şi se plăteşte la termenele 
prevăzute de Codul Fiscal pentru plata impozitului pe teren, iar taxa pe teren se plătește 
lunar până la data de 25 a lunii următoare.  
      (5) Chiria și taxa pentru terenurile prevăzute la alin.(1) lit.b) și d) se plătesc anticipat, la 
încheierea contractelor de închiriere. 
      Art.2.-(1) Având în vedere existența suprafețelor de teren ocupate cu pajişti permanente, 
în excedent pe raza unității administrativ teritoriale a orașului Ianca, consiliul local este de 
acord cu scoaterea din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art.1. 
      (2) Cheltuielile ocazionate de scoaterea terenurilor din circuitul agricol și de aducerea lor 
la forma inițială la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina Societății Comerciale OMV 
Petrom S.A.- E&P Asset IX Moldova Sud. 
      Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
şi serviciile de urbanism şi financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
      Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 
secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                        SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIȚA ANGHELACHE                                        ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.38 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Unității de Asistență Medico 
Socială din subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
mai 2019; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
      ►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Unității de Asistență Medico Socială şi 
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare 
şi rectificare a bugetului Unității de Asistență Medico Socială pe  anul 2018. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială 
din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2018, după cum urmează:   
 

Denumirea 
indicatorului 

Prevederi 
iniţiale (lei) 

Prevederi 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 1.035.000 1.085.000 1.001.658 

Cheltuieli bugetare 1.035.000 1.085.000 1.001.658 

Venituri autofinanțare    130.000    130.000    110.735 

Cheltuieli 
autofinanțare 

   130.000    130.000    110.735 

    

   (2) Contul de execuţie a bugetului Unităţii de Asistenţă Medico Socială pe anul 2018, în 
sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                        SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIȚA ANGHELACHE                                        ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.39 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din 
subordinea  Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2018 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
mai 2019; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
      ►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Direcţiei Serviciilor Publice şi raportul 
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare 
şi rectificare a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice pe  anul 2018. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice din 
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca pe anul 2018, după cum urmează:   
 

Denumirea 
indicatorului 

Prevederi 
iniţiale (lei) 

Prevederi 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri 1.665.000 1.665.000 1.603.624 

Cheltuieli 1.665.000 1.665.000 1.598.460 

     
  (2) Contul de execuţie a bugetului Direcţiei Serviciilor Publice  pe anul 2018, în sinteză pe 
indicatori, este prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                        SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIȚA ANGHELACHE                                        ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.40 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae 
Oncescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
mai 2019; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
      ► Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› 
din orașul Ianca şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare 
şi rectificare a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› pe anul 2018; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae 
Oncescu›› din orașul Ianca pe anul 2018, după cum urmează: 
 

Denumirea indicatorului 
Prevederi anuale 
iniţiale (lei) 

Prevederi 
anuale 
definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 555.200 505.700 505.700 

Cheltuieli bugetare 555.200 505.700 443.237 

Venituri autofinanțare     2.000     5.325    5.325 

Cheltuieli autofinanțare   15.000   15.000    -    
       

      (2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca pe anul 
2018, în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
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                                        SECRETARUL ORAŞULUI 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.41 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea Contului de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin 
Angelescu›› din orașul Ianca, pe anul 2018 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
mai 2019; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
      ► Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› 
din orașul Ianca şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare 
şi rectificare a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› pe anul 2018; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2), lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  
                                                                    HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin 
Angelescu›› din orașul Ianca pe anul 2018, după cum urmează: 
 

Denumirea indicatorului 
Prevederi anuale 

iniţiale (lei) 

Prevederi 
anuale 

definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 1.180.300 1.588.300 1.443.505 

Cheltuieli bugetare 1.180.300 1.588.300 1.443.505 

Venituri autofinanțare      17.000      19.000      12.210 

Cheltuieli autofinanțare      17.000      19.000      12.210 
      

      (2) Contul de  execuţie a bugetului Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca pe 
anul 2018, în sinteză pe indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                        SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIȚA ANGHELACHE                                        ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.42 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea Contului de execuţie a bugetului oraşului Ianca, pe anul 2018 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
mai 2019; 
      Având în vedere: 
      ►dispoziţiile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
      ►Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3809/2018; 
      ►Referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului financiar contabil şi 
raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      Constatând realizarea execuţiei bugetare conform hotărârilor consiliului local de aprobare 
şi rectificare a bugetului orașului Ianca pe  anul 2018. 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(4) lit.b) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1.-(1) Se aprobă Contul de execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 
2018, după cum urmează:   
 

Denumirea indicatorului 
Prevederi anuale 

iniţiale (lei) 

Prevederi 
anuale 

definitive (lei) 

Încasări realizate/ 
Plăţi efectuate (lei) 

Venituri bugetare 17.580.780 24.189.200 14.145.345 

Cheltuieli bugetare 17.580.780 24.189.200 14.171.941 

Venituri autofinanțare   3.152.000   3.234.000   3.039.728 

Cheltuieli autofinanțare     3.152.000    3.234.000   2.947.695 

    
   (2) Contul de  execuţie a bugetului centralizat al oraşului Ianca pe anul 2018, în sinteză pe 
indicatori, este prevăzut în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                        SECRETARUL ORAŞULUI 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.43 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea Planului de asigurare cu resurse financiare, umane și materiale 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în 
anul 2019 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
mai 2019; 
      Având în vedere: 
            Având în vedere : 
      ►dispoziţiile art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) şi art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.1 alin.(2), art.5, art.12 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din Legea protecției civile 
nr.481/2004-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.2 din H.G.nr.1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare 
cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
      ►dispoziţiile art.50 din Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare 
în situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.1184/2006; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul şefului serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi raportul comisiei de 
specialitate nr.2 din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.8, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare, umane şi materiale pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca în anul 2019, 
potrivit Anexelor nr.1, 1A şi 1B   care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate 
de preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, precum şi şeful serviciului 
voluntar pentru situaţii de urgenţă. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.44 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, la faza întocmirii studiului 
de fezabilitate 

 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
mai 2019; 
      Având în vedere: 
      ►Programul investiţiilor publice pe anul 2019, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019, unde la poziția nr.6 din Anexa nr.3a 
figurează obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, 
cu termen de finalizare 31 decembrie 2019; 
      ►dispoziţiile art.10 alin.(4)-lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum 
și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.  
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.45 alin.(2) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

                                                             HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, la faza întocmirii studiului de 
fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș 
Ianca››, conform Devizului General care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții  este de 1.840.731,05 lei-inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată, din care 1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă 
C+M. 
      (3) Finanțarea obiectivului se asigură din bugetul local și prin asociere cu Consiliul 
Județean Brăila. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
și serviciul financiar contabil. 
      Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                        SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIȚA ANGHELACHE                                        ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.45 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea asocierii Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila prin 
Consiliul Județean, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca›› 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
mai 2019; 
      Având în vedere: 
      ►necesitatea finalizării lucrărilor de modernizare a segmentului din drumul comunal 
cuprins între satul Berlești și limita de hotar cu satul Batogu, cuprins la poziția nr.6 din Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019 pentru aprobarea Programului multianual al 
investiţiilor publice, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local aprobat prin,  cu termen de 
finalizare 31 decembrie 2019; 
      ►dispoziţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      ►Regulamentul pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila cu unele unități 
administrativ teritoriale din județ în vederea realizării unor obiective de interes public în anul 
2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.40/10.04.2019; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul șefului serviciului financiar contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate nr.2 și 3 
din cadrul consiliului local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.c), art.45 alin.(2) lit.f) şi 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă asocierea Orașului Ianca prin Consiliul Local cu Județul Brăila, prin 
Consiliul Județean, în vederea cofinanțării și realizării obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 
35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››. 
      (2) Bugetul estimat al obiectivului de investiții  este de 1.840.731,05 lei-inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată, din care 1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă 
construcții + Montaj. 
      Art.2.-Contribuția Consiliului Local al Orașului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectului asocierii, în sumă de 1.040.731,05 lei, inclusiv T.V.A., va fi suportată din bugetul  
local pe anul 2019, din capitolul 842A0303710101-transporturi, străzi, construcții. 
      Art.3.-Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza 
indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.05.2019. 
      Art.4.-Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între 
Consiliul Județean Brăila și Consiliul Local al Orașului Ianca, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.5.-Asocierea își produce efectele după aprobarea acesteia de către Consiliul 
Județean Brăila și semnarea contractului de asociere de părțile contractante. 
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      Art.6.-Se mandatează domnul Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de Primar al Orașului 
Ianca, să semneze contractul de asociere cu Consiliul Județean Brăila, potrivit prevederilor 
prezentei hotărâri. 
      Art.7.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                        SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIȚA ANGHELACHE                                        ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.46 
din 29 mai 2019 

 
privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local aferent, pentru 
realizarea obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market›› în orașul Ianca 
 
      Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 
mai 2019; 
      Având în vedere: 
      ►adresa nr.29/17.05.2019 a Societății Comerciale Miofan Agrotrans S.R.L. Ianca, prin 
care se solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent, pentru 
realizarea obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››, pe terenul intravilan 
în suprafață de 6.073 mp situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.9, tarlaua 39, parcela 
300/2, lotul 2; 
      ►Avizul favorabil nr.4/15.02.2019 al Comisiei tehnice pentru analizarea documentaţiilor 
de amenajare a teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, asupra Planului Urbanistic 
Zonal aferent obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››;  
      ►dispoziţiile art.25, art.45 lit.b), art.47 şi art.56 alin.(6) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile Legii nr.50/1991 privind unele măsuri pentru realizarea construcţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      ►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului privind parcurgerea etapelor de informare și 
consultare a publicului, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului 
local; 
      În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.c), art.45 alin.(2) lit.e) și art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1.-(1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul local aferent, pentru 
realizarea obiectivului ‹‹Construire spațiu comercial tip Penny Market››, pe terenul intravilan 
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în suprafață de 6.073 mp situat în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.9, tarlaua 39, parcela 
300/2, lotul 2, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      (2) La realizarea lucrărilor în zonă se vor respecta prevederile Planului Urbanistic Zonal şi 
a Regulamentului local aferent aprobate potrivit alin.(1), precum şi condiţiile impuse prin 
avizele aferente.   
      Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina 
proprie de internet, prin grija secretarului orașului Ianca. 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Ianca și pe pagina proprie de internet. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                        SECRETARUL ORAŞULUI 
MARIANA-LUMINIȚA ANGHELACHE                                        ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BARAGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.26 

din 31 mai 2019 
 
Privind: Aprobarea modificării organigramei si a statului de functii ale aparatului de 
specialitate al primarului, prin modificarea calitatii posturilor si stabilirea functiilor 
contractuale in  functii publice 
 

Avand in vedere: 
- Referatul de specialitate al secretarului comunei Baraganul; 
- Raportul de aprobare al Primarului comunei Baraganul; 

În conformitate cu: 
- Prevederile art.2 al.(3) , art.6 , art.107 al.(2) litera “c”,art.111 al.(1) din Legea 188/1999 
(republicata*) privind Statutul functionarilor publici ; 
- Prevederile art.11 al.(1) din Hotararea 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici; 
prevederile art.36 alin(2) litera „a” si alineatul (3) litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 şi art. 115 aliniat (1), litera b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de                 
specialitate al primarului, prin modificarea calitatii posturilor si stabilirea functiilor contractuale 
in  functii publice, cu instiintarea ANFP, pentru angajatii care indeplinesc prerogative de 
putere publica, dupa cum urmeaza: 
Functia contractuala de executie de inspector de specialitate, gradul IA, in cadrul 
compartimentului “S.v.s.u.-protectie civila”,  ocupata de domnul Dumitrache Adrian Ion,care 
are atributii in fisa postului care implica prerogative de putere publica, desfasurand activitati 
de coordonare privind activitatea de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă şi 
de protecţie civilă, sa fie stabilita in functie publica de executie de  inspector- grad profesional 
superior, in cadrul aceluiasi compartiment, respectiv“S.v.s.u.-protectie civila ” . 
Functia contractuala de executie de inspector de specialitate , gradul II, ocupata de domnul 
Anghel Aurel,in cadrul compartimentului “Stare civila ”, care are atributii in fisa postului care 
implica prerogative de putere publica,  desfasurand  activitati privind actualizarea informatiilor 
pe site-ul primariei si operatiuni in registrul electoral, sa fie stabilita in functie publica de 
executie de  inspector- grad profesional principal, in cadrul aceluiasi compartiment respectiv  
“Stare civila ”. 
Functia contractuala de executie de inspector de specialitate , gradul I, ocupata de domnul 
Croitoru Laurentiu Teodor,in cadrul compartimentului “Stare civila”, care are atributii in fisa 
postului care implica prerogative de putere publica, desfasurand activitati de monitorizare a 
infrastructurii si serviciilor IT, de promovare a legislatiei cu privire liberul acces la informatiile 
de interes public, sa fie stabilita in functie publica de executie de  inspector- grad profesional 
asistent, in cadrul aceluiasi compartiment respectiv  “Stare civila”. 
Functia contractuala de executie de inspector de specialitate , gradul II, ocupata de doamna 
Mardale Daniela,in cadrul compartimentului de “Asistenta sociala”, care are atributii in fisa 
postului care implica prerogative de putere publica, desfasurand activitati privind aplicarea 
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legislatiei in domeniul serviciilor sociale, sa fie stabilita in functie publica de executie de  
inspector- grad profesional principal in cadrul aceluiasi compartiment, respectiv “Asistenta 
sociala”. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului comunei Bărăganul. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                          SECRETAR COMUNA, 
      ZOTOI NECULAI                                                                                LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BARAGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.27 

din 31 mai 2019 
 
Privind: Aprobarea transformarii functiei contractuale de executie de sofer, in functie 
contractuala de executie de inspector de specialitate - gradul I, post vacant la aceasta 
data in cadrul compartimentului SVSU-protectie civila 
 

Avand in vedere: 
- Referatul de specialitate al secretarului comunei Baraganul  
- Raportul de aprobare al Primarului comunei Baraganul; 

În conformitate cu: 
- prevederile art.36 alin(2) litera „a” si alineatul (3) litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 şi art. 115 aliniat (1), litera b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de 
specialitate al primarului , prin transformariea   functiei contractuale de executie de sofer, in 
functie contractuala de executie de inspector de specialitate -gradul I , post vacant la aceasta 
data in cadrul compartimentului SVSU-protectie civila. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului comunei Bărăganul. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                          SECRETAR COMUNA, 
      ZOTOI NECULAI                                                                                LUCA VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BARAGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.28 

din 31 mai 2019 
 
Privind: Aprobarea devizului general de lucrări actualizat, privind obiectivul de 
investiţii ,,Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, judeţul Brăila,, 
   

Consiliul Local al comunei Bărăganul întrunit în şedinţă ordinară la data de 
31.05.2019, 

Luând în discuţie : 
- Referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.3112/22.05.2019 ; 
- Raportul a Primarului comunei Bărăganul , cu nr.3114/22.05.2019 ; 
- Adresa  S.C. CRICONS S.R.L. nr.774/13.05.2019  

Având în vedere : 
- prevederile art.44(1) şi (4) şi art.45 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare ,  

În baza  prevederilor art.45 alin. 1 şi 2  lit. (a) şi art.115 , alin. 1 lit.(b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă  devizul general de lucrări, actualizat, privind obiectivul de investiţii 
,,Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, judeţul Brăila,, care are o valoarea totală, 
inclusiv TVA, este de 8.719.967,96 lei din care:  
                                                   - finanţare PNDL , 8.487.629,88 lei  
                                                   - finanţare buget local 232.338,08 lei 
Art.2 Din valoarea totala de 8.719.967,96 lei suma de 8.154.429,88 lei reprezinta C+M. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului comunei Bărăganul. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                          SECRETAR COMUNA, 
      ZOTOI NECULAI                                                                                LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BARAGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.29 

din 28 iunie 2019 
 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni 
 

Consiliul Local Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara de  lucru din data 
de 28.06.2019 
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 Având în vedere prevederile art. 35, alin 1 şi a art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. unic Alegerea domnului, consilier local, Georgescu Marian, preşedinte de şedinţă pentru 
o perioada de trei luni. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                          SECRETAR COMUNA, 
   GEORGESCU MARIAN                                                                       LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BARAGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.30 

din 28 iunie 2019 
 
privind: aprobarea platii de la bugetul local al comunei Baraganul, judetul Braila, a 
sumei de 3500 lei, reprezentand cotizatia anuala, in calitate de  membru susținător, la 
Societatea Națională de Cruce Rosie din România Filiala Brăila 
 
        Consiliul Local al Comunei Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 
de  28.06.2019 ora 900; 
          Avand in vedere: 
-Prevederile art.8, din  Legea nr.139/1995, a Societății Naționale de Cruce Roșie din 
România, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederie art.12 alin (1) lit b),  din Statutul Societății Naționale de Cruce Roșie din 
România, adoptat  prin Hotărârea Adunării Generale . 
- Hotărârea nr.1 din 30.03.2015 a Societății Naționale  de Cruce Roșie din România, Filiala 
Brăila 
- Adresa  Societății Naționale  de Cruce Roșie din România, Filiala Brăila, nr.379/16.05.2018 
- Referatul compartimentului de specialitate. 
- Raportul de aprobare al primarului comunei Baraganul 
- Referatul de aprobare al comisiei de specialitate din cadrul C.L. Baraganul 
- prevederile  art. 36 alin.2 litera e) raportat la alin 7 lit a)   al aceluiași articol  din  Legea 
nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările 
ulterioare. 

In temeiul prevederilor art.45 alin.(2)litera f) și art.115 alin 1 lit b) din  aceeași Lege. 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se  aproba plata de la bugetul local al comunei Baraganul, judetul Braila, a sumei de 
3500 lei, reprezentand cotizatia anuala, in calitate de  membru susținător, la Societatea 
Națională de Cruce Rosie din România Filiala Brăila 
Art.2 Primarul comunei Baraganul, prin compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire  prevederile  prezentei hotarări. 
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Art.3 Secretarul comunei Baraganul, va asigura  comunicarea prezentei hotărâri tuturor 
persoanelor interesate 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                          SECRETAR COMUNA, 
   GEORGESCU MARIAN                                                                       LUCA VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA BARAGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.31 

din 28 iunie 2019 
 
Privind: aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a activitatilor pe 
terenul de sport multifunctional amplasat pe str. Victoriei nr. 21, comuna Baraganul, 
judetul Braila 
 

Consiliul local al comunei Bărăganul întrunit în ședință ordinară în data de 28.06.2019, 
Luând in discutie: 

- Referatul compartimentului de specialitate  
- Raportul  primarului comunei Baraganul, judetul Braila; 

Având în vedere:  
- prevederile art. 868, alin.(2), din Codul civil, aprobat prin Legea 287/2009; 
- prevederile art. 30 din Legea 273/2006, actualizată;  
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(6), lit.a), pct. 6 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

In baza art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile, 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba „ regulamentul de organizare si desfasurare a activitatilor pe terenul de sport 
multifunctional amplasat pe str. Victoriei nr. 21, comuna Baraganul, judetul Braila”, conform 
Anexei nr. 1, care face parte integrantă la prezenta. 
Art.2 Primarul comunei Bărăganul, prin aparatul de specialitate, asigură îndeplinirea 
prevederilor prezentei hotărâri; 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija 
secretarului comunei Bărăganul, judetul Braila. 
 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul și pe pagina proprie de internet. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                          SECRETAR COMUNA, 
   GEORGESCU MARIAN                                                                       LUCA VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.31 

din 10 mai 2019 
 
privind: modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 
 

Consiliul local al comunei  Galbenu, judetul Braila  întrunit în şedinţa  ordinara la data 
de 10.05.2019, 

Având în vedere: iniţiativa primarului comunei Galbenu  privind modificare bugetului 
comunei Galbenu pe anul 2019;   

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
În temeiul art.19, al.1, lit. „b" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice 

locale actualizată, 
În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi 

actualizată, privind administraţia publică locală, 
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată 

privind administraţia publică locală, 
Consiliul local al comunei Galbenu adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1 Se aprobă  Bugetul  local de venituri si cheltuieli al comunei Galbenu pe anul 2019, in 
conformitate cu anexele nr.1si 2  care fac parte integranta din prezenta hotarare.  
Art.2  Se aproba  Lista de investitii din bugetul local.  
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Galbenu şi compartimentul  de contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Galbenu. 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu 
institutiilor si persoanelor interesate . 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Galbenu și pe pagina proprie de internet. 

 
    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                         SECRETAR 
 TIGLEANU MIREL LAURENTIU                                                               ISTRATE STEFAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.32 

din 10 mai 2019 
 
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici si aprobarea cofinantarii, necesare 
realizarii obiectivului de investitii  ,,Modernizarea trotuarelor in comuna Galbenu, 
judetul Braila, in urma Devizului General, conform cerintelor programului PNDL 
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 Consiliul local al comunei Galbenu , judetul Braila  intrunit in sedinta sa ordinara din 
data de 10.05.2019 ; 
 Avand in vedere : 
- devizul general  privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii , 
,,Modernizarea trotuarelor in comuna Galbenu,judetul Braila”; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate ; 
- prevederile OUG  nr .28/10.04.2013 privind Programul National de dezvoltare locala 
,,Modernizarea satului romanesc", cu modificarile si completarile ulterioare ;conform Ordinului 
nr.1851/2013 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor OUG nr 28/2013 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare locala; 

In temeiul art.36/alin 2 , alin 6 lit a pct 13 , art.45 din Legea nr.215/2001  privind 
Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
  
ART.1 Se aproba  indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizarea 
trotuarelor in comuna Galbenu, judetul Braila”, conform anexei, in urma Devizului 
General,astfel : 
        Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei  
1. valoarea totala a investitiei (lei cu TVA) -12391541,86 LEI din care : 
    Constructii - montaj (C+M)-10519432,69 LEI 
ART.2 Se aproba valoarea totala necesara pentru finalizarea obiectivului de investitii (lei cu 
TVA)   conform anexei, astfel: 
1. - cofinantare PNDL ,bugetul de stat -11929092,41 lei  
2.- cofinantare beneficiar -462449,45 lei 
ART.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Galbenu ,cu sprijinul Consiliului Local ; 
ART.4 Prin grija secretarului  unitatii administrativ teritoriale, prezenta hotarare va fi 
comunicata tuturor persoanelor si institutiilor interesate. 
 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Galbenu și pe pagina proprie de internet. 

 
    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                         SECRETAR 
 TIGLEANU MIREL LAURENTIU                                                               ISTRATE STEFAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.33 

din 10 mai 2019 
 
privind: aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din comuna Galbenu, judetul 
Braila, care au implinit 50 ani de casatorie in anul 2019 
 
 Consiliul Local  al comunei Galbenu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara din data 
de 10.05.2019, 
 Avand in vedere: 
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- Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Galbenu; 
- Expunerea de motive a Primarului  comunei Galbenu; 
- Raportul de specialitate al secretarului comunei Galbenu; 
- Prevederile HCL nr.28/11.04.2019 privind aprobarea bugetului local aferent anului financiar 
2019; 
       In temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a), art.45, alin.1 si art.115, alin.1, lit.b), alin.3, 
lit.a)si b) din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba fondul de premiere al cuplurilor din comuna Galbenu,judetul Braila care au 
implinit 50 ani de casatorie in anul 2019; 
Art.2 Se acorda suma de 500 lei pentru fiecare cuplu care s-a casatorit in comuna Galbenu 
si a domiciliat in comuna Galbenu in toata aceasta perioada; 
Art.3 Plata sumei se va face din bugetul local al comunei Galbenu, sumele vor fi acordate pe 
baza copiei certificatului de casatorie; 
Art.4 Hotararea se va comunica Institutiei Prefectului –judetul Braila in vederea exercitarii 
controlului de legalitate, cu sprijinul Compartimentului „Stare Civila” si Biroului Contabilitate. 
Art.5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei Galbenu, judetul 
Braila, prin aparatul propriu, iar prin grija secretarului se va aduce la cunostinta publica si 
comunicata tuturor institutiilor si celor interesati. 
 
    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                         SECRETAR 
 TIGLEANU MIREL LAURENTIU                                                               ISTRATE STEFAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.34 

din 10 mai 2019 
 
privind: realizarea obiectivul de investiție “Înființare rețea distribuție gaze naturale în 
comuna Galbenu, judetul Braila”  
 
        Consiliul Local al comunei Galbenu , judeţul Braila , întrunit în şedinţă ordinară la  data 
de mai sus;  
       Văzând:  
- expunerea de motive a primarului comunei Galbenu, judetul Braila;,  
- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Galbenu, 
judetul Braila ;  

Având în vedere: - interesul major la comunei Galbenu, județul Braila , pentru 
dezvoltarea unei infrastructuri moderne și necesitatea asigurării serviciilor de utilitate publica; 
      In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;   
      Tinând cont de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare , prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, 
cu modificările şi completările ulterioare,  prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind 
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transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, - 
prevederile Legii nr. 544 din 2001, privind liberul acces la informaţii de interes public; 
prevederile Ordinului nr. 5/05.02.2009 privind Aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea 
executarea si exploastarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, 
          În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit. e) și lit.f), alin.(6), lit.(a), pct.2, 
4, 14, art.45, alin.(1), alin.(2), lit. d), și art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001 privind 
administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aprobă realizarea Studiului de Fezabilitate “Infiintare retea distributie gaze naturale 
in comuna Galbenu, judetul Braila ”; 
Art.2 Se aproba infiintarea sistemului de distribuie a gazelor naturale in comuna Galbenu. 
judetul Braila cu satele Galbenu,Satuc,Drogu,Zamfiresti,Pantecani;      
Art.3  Se aproba concesionarea serviciului public de distributie gaze naturale in comuna 
Galbenu. judetul Braila cu satele Galbenu,Satuc,Drogu,Zamfiresti,Pantecani 
Art.4 Se aproba punerea la dispozitia concesionarului, cu titlu gratuit a terenurilor proprietate 
publica locala ocupate de obiectivele sistemului de distributie a gazelor naturale precum si 
pentru realizarea lucrarilor de executie, operare, intretinere, reparatii- conform dispozitiilor art. 
138, alin (2) lit d din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturalepe toata 
durata concesiunii.  
Art.5 Se aproba punerea la dispozitia concesionarului, cu titlu gratuit a terenurilor necesare 
organizarii de santier pe durata realizarii investitiilor . 
Art.6 Se aproba punerea la dispozitia operatorului de amonte , cu titlu gratuit, a terenului 
necesar pentru amplasarea STATIEI DE REGLARE-MASURARE pe toata durata 
concesiunii. 
Art.7 Se aproba conform dispozitiilor art. 109 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a 
gazelor naturale – dreptul de uz si servitude al viitorului concesionar al retelei de distributie, 
asupra terenurilor si a altor bunuri proprietate publica , pe toata durata concesiunii , pentru:  
dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii sau modernizarii 
obiectivelor/sistemelor 
dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea reviziilor, 
reparatiilor si interventiilor necesare. 
Dreptul de servitude legala de trecere subterana de suprafata sau aeriana pentru instalarea 
de retele de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor /sistemelorsi 
pentru accesul la locul de amplasare a acestora 
Dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea activitatii care ar putea pune in pericol 
persoane si bunuri.  
Dreptul de acces la utilitatile publice 
Art.8 Se mentioneaza faptul ca terenurile necesare realizarii acesteii investitii care se vor 
pune la dispozitia concesionarului cu titlu gratuit, apartin de drept domeniului public al 
comunei Galbenu, judetul Braila si nu fac obiectul vreunui litigiu.  
Art.9 Se mentioneaza faptul ca localitatile apartinad comunei Galbenu, judetul Braila nu au 
fost concesionate niciodata , nu au avut cota de gaze si nu exista lucrari de gaze executate 
pana in acest moment. 
Art.10 Finantarea lucrarii urmeaza sa fie suportata de catre comuna Galbenu , judetul Braila 
din  bugetele proprii si din alte surse legal constituite: credite, fonduri guvernamentale si 
negurnamentale. 
Art.11 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul 
comunei Galbenu, judetul Braila. 
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Art.12 Secretarul comunei Galbenu, judetul Braila va comunica prezenta hotarare 
persoanelor interesate.  
 
    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                         SECRETAR 
 TIGLEANU MIREL LAURENTIU                                                               ISTRATE STEFAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.35 

din 10 mai 2019 
 
privind: aprobarea asocierii Comunei Galbenu  prin Consiliul Local Galbenu cu Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de 
investitii  ,,Amenajare trotuare noi, podete si santuri betonate pe str 1 Decembrie" 
 
 Consiliul Local al comunei Galbenu, intrunit in sedinta ordinara din data  de 
10.05.2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de primarul localitatii . 
 Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor pentru programe 
de dezvoltare economico - financiare , administrarea domeniului public si privat , servicii si 
comert;  
 In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi 
articol si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aproba asocierea comunei Galbenu , judetul Braila  prin Consiliul local al comunei 
Galbenu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii 
lucrarilor de investitii ,,Amenajare trotuare noi, podete si santuri betonate pe str 1 Decembrie“ 
Art.2 Contributia Consiliului Local al comunei Galbenu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 417.711,31 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al comunei 
Galbenu , pe anul 2019, din capitolul 70.02 subcapitolul 700250 alineat 710101 
Art.3 Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
Art.4 Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul 
Judetean Braila si Consiliul local al comunei Galbenu , potrivit anexei, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si 
semnarea contractului de asociere de catre partile contractante. 
Art.6 Se mandateaza domnul GANEA NICOLAE, Primar al comunei, Galbenu in vederea 
semnarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul 
economic. 
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Art.8 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati. 
 
    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                         SECRETAR 
 TIGLEANU MIREL LAURENTIU                                                               ISTRATE STEFAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.36 

din 10 mai 2019 
 
privind: aprobarea Planului  de pază  al comunei Galbenu, judetul Braila 
 
 Consiliul Local al comunei Galbenu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara  din data 
de  10.05. 2019; 
 Vazand : 
-Planul de paza nr. 6185   din  17.12.2018; 
Având in vedere : 
-prevederile art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor,valorilor şi 
protecţia persoanelor , republicata, cu modificările şi completarile ulterioare si H.G. nr.301/ 
2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003; 
- prevederile art. 36, alin.6,pct.7 din Legea nr.215 / 2001 ,privind administraţia publică locală, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile Legii nr.52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ; 
-rapoartele de avizare  ale comisiilor de specialitate  din cadrul  Consililui local al comunei 
Galbenu; 
 In temeiul art. 45, alin.1 si art.115, alin.1, lit.b  din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia Publică Locală ,republicată, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba  Planul de pază al comunei Galbenu, judetul Braila,pentru anul 2019, potrivit 
anexei , care este parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.2 Prezenta hotarăre se va comunica Primarului comunei Galbenu ,Postului de Poliţie  al 
comunei Galbenu,Instituţiei Prefectului –Judeţul Braila, si tuturor persoanelor interesate. 
 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Galbenu și pe pagina proprie de internet. 

 
    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                         SECRETAR 
 TIGLEANU MIREL LAURENTIU                                                               ISTRATE STEFAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA GALBENU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.37 

din 10 mai 2019 
 
privind: aprobarea asocierii Comunei Galbenu  prin Consiliul Local Galbenu cu Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de 
investitii ,,Sistem de Supraveghere Video pentru localitatea Satuc, comuna Galbenu, 
judetul Braila" 
 
 Consiliul Local al comunei Galbenu, intrunit in sedinta ordinara din data  de 
10.05.2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de primarul localitatii . 
 Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor pentru programe 
de dezvoltare economico-financiare, administrarea domeniului public si privat, servicii si 
comert;  
 In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi 
articol si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aproba asocierea comunei Galbenu, judetul Braila  prin Consiliul local al comunei 
Galbenu cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii 
lucrarilor de investitii ,,Sistem de Supraveghere Video pentru localitatea Satuc, comuna 
Galbenu, judetul Braila" 
Art.2 Contributia Consiliului Local al comunei Galbenu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 41817,84 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al comunei 
Galbenu , pe anul 2019, din capitolul 70.02 subcapitolul 700250 alineat 710102 
Art.3 Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
Art.4 Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul 
Judetean Braila si Consiliul local al comunei Galbenu , potrivit anexei, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si 
semnarea contractului de asociere de catre partile contractante. 
Art.6 Se mandateaza domnul GANEA NICOLAE, Primar al comunei, Galbenu in vederea 
semnarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul 
economic. 
Art.8 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati. 
 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Galbenu și pe pagina proprie de internet. 

 
    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                         SECRETAR 
 TIGLEANU MIREL LAURENTIU                                                               ISTRATE STEFAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.34 

din 16 mai 2019 
 
Privind: alegerea președintelui de ședință 
  

Consiliul local al com. Movila Miresii întrunit in ședință  ordinară in data de 16.05.2019; 
In baza prevederilor art. 41  si art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind 

admnistrația publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Articol unic Dl. consilier  BĂDĂRĂ VASILE  este ales  președinte de ședință. 
  
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local la data de 16.05.2019  cu un numar de  
11voturi, din numarul total de 13  consilieri locali existenti in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din 
numarul voturilor consilierilor locali existenti in functie. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              SECRETAR COMUNA, 
      BĂDĂRĂ VASILE                                                                               DRAGUS VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.35 

din 16 mai 2019 
 

privind: aprobarea documentațiilor tehnico-economice, fazele Studiu Fezabilitate si 
Proiect tehnic de execuție precum și a  indicatorilor tehnico – economici pentru 
investiția  „Reabilitare si modernizare Teren Sport comuna Movila Miresii, judetul 
Braila”  
  

Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință   ordinară în 
data de 16.05.2019; 
     Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a Domnului Panturu Dumitru - Primarul Comunei Movila Miresii, 
responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizati ai investitiei si referatele compartimentelor de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate ale Institutiei Primarului; 
- avizele favorabile ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control 
si Comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si 
agrement; 
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- prevederile art. 10 din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii; 
- prevederile art. 71 din OUG 118/2018, privind unele instituirea unor masuri in domeniul 
investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unui acte 
normative si prorogarea unor termene; 
prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-    prevederile art. 36 alin. (2), lit.c, precum si cele ale art. 126 din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata; 

În temeiul art. 45 alin.(1) precum si cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata; 
 

HOTARASTE: 
    
Art.1 Se aprobă realizarea  investiției „Reabilitare si modernizare Teren Sport comuna Movila 
Miresii, judetul Braila”. 
Art.2 Se aproba documentația tehnico-economica: Fazele Studiu de Fezabilitate si Proiect 
Tehnic de Execuție pentru investiția „Modernizare si reabilitare Teren Sport comuna Movila 
Miresii, judetul Braila” , anexate la prezenta hotarare. 
Art.3 Se aproba principalii indicatori  tehnico - economici ai investitiei dupa cum urmeaza: 
Indicatori tehnici: 
Suprafata totala platform betonata: 1580 mp, din care: 
Suprafata de joc: 1195 mp; 
Zona public/spectatori  : 385 mp; 
Sistem constructiv platforma teren de sport: 
Gazon sintetic; 
Beton: grosime de 10 cm; 
Fundatie de balast  : grosime de 15 cm; 
Dotari :  
Porti de handball/minifotbal: 2 buc; 
Banci odihna spectatori – 10 buc; 
Stalpi iluminat noctorun cu lampi LED : 6  buc. 
  B. Indicatori economici : 
Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA = 562.064  lei inclusiv TVA; 
 Valoare C+M inclusiv TVA = 525.892 lei inclusiv TVA. 
Durata de realizare a investiției : 2 luni.  
Art.4 Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 va fi asigurată din din bugetul local al comunei 
Movila Miresii și cofinanțata de la bugetul județului Brăila prin asociere. 
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul comunei 
Movila Miresii, județul Brăila. 
Art.6 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati prin grija secretarului comunei. 
Art.7 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
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Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 16.05.2019  cu un numar de 11 voturi din numarul 
total de  13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              SECRETAR COMUNA, 
      BĂDĂRĂ VASILE                                                                               DRAGUS VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.36 

din 16 mai 2019 
 

privind: aprobarea asocierii Comunei  Movila Miresii prin Consiliul Local Movila Miresii 
cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea 
lucrarilor: „Reabilitare si modernizare Teren Sport comuna Movila Miresii, judetul 
Braila” 
 
 Consiliul Local al comunei  Movila Miresii intrunit in sedinta  ordinara din data de 
16.05.2019; 
 Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat  de dl. primar, și referatele compartimentelor de 
specialitate; 
- Avizul favorabil al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
liniistii publice si drepturilor cetatenilor; 
- HCJ nr. 40/10.04.2019, privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor 
Judetului Braila cu UAT din judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public 
pentru anul 2019; 
- prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.36, alin.1 litera”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi 
articol din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
            În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea comunei Movila Miresii prin Consiliul local al comunei Movila 
Miresii cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii 
lucrarilor : „Reabilitare si modernizare Teren Sport comuna Movila Miresii, judetul Braila”. 
Art.2  Contributia Consiliului Local al comunei Movila Miresii pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii in suma de 362.064 lei va fi suportata din bugetul  propriu al comunei 
Movila Miresii, pe anul 2019, din capitolul 51 – Servicii publice generale, Subcapitolul 
51020103 – Autoritati executive. 
 Art.3 Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
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Art.4  Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul 
Judetean Braila si Consiliul local al comunei Movila Miresii potrivit anexei, parte integranta 
din prezenta hotarare. 
Art.5  Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul local al comunei 
Movila Miresii si semnarea contractului de asociere de catre partile contractante. 
Art.6 Se mandateaza domnul  primar Panturu Dumitru in vederea semnarii contractului de 
asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul 
financiar-contabil. 
Art.8 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati prin grija secretarului comunei. 
Art.9 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 16.05.2019  cu un numar de 11 voturi din numarul 
total de  13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              SECRETAR COMUNA, 
      BĂDĂRĂ VASILE                                                                               DRAGUS VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.37 

din 16 mai 2019 
 
privind: aprobarea asocierii Comunei  Movila Miresii prin Consiliul Local Movila Miresii 
cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea 
lucrarilor: „Amenajare si dotare exterioara Gradinita cu program normal Movila Miresii, 
Comuna Movila Miresii, judetul Braila” 
 
 Consiliul Local al comunei  Movila Miresii intrunit in sedinta  ordinara din data de 
16.05.2019; 
 Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat  de dl. primar, și referatele compartimentelor de 
specialitate; 
- Avizul favorabil al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
liniistii publice si drepturilor cetatenilor; 
- HCJ nr. 40/10.04.2019, privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor 
Judetului Braila cu UAT din judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public 
pentru anul 2019; 
- prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
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 In temeiul art.36, alin.1 litera”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi 
articol din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
             În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea comunei Movila Miresii prin Consiliul local al comunei Movila 
Miresii cu Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii 
lucrarilor : „Amenajare si dotare exterioara Gradinita cu program normal Movila Miresii, 
Comuna Movila Miresii, judetul Braila”. 
Art.2  Contributia Consiliului Local al comunei Movila Miresii pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii in suma de 350.934 lei va fi suportata din bugetul  propriu al comunei 
Movila Miresii, pe anul 2019, din capitolul 51 – Servicii publice generale, Subcapitolul 
51020103 – Autoritati executive. 
Art.3 Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
Art.4  Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul 
Judetean Braila si Consiliul local al comunei Movila Miresii potrivit anexei, parte integranta 
din prezenta hotarare. 
Art.5  Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul local al comunei 
Movila Miresii si semnarea contractului de asociere de catre partile contractante. 
Art.6 Se mandateaza domnul  primar Panturu Dumitru in vederea semnarii contractului de 
asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul 
financiar-contabil. 
Art.8 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati prin grija secretarului comunei. 
Art.9 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 16.05.2019  cu un numar de 11 voturi din numarul 
total de  13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              SECRETAR COMUNA, 
      BĂDĂRĂ VASILE                                                                               DRAGUS VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.38 

din 16 mai 2019 
 
Privind: aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al  
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Primarului comunei Movila Miresii 
  

Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta  aordinara  in data de 
16.05.2019; 

Avand in vedere : 
- Referatul de aprobare intocmit de catre primarul comunei si referatul compartimentelor de 
specialitate; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
linistii publice si a drepturilor cetatenilor;  
- Adresa Institutiei Prefectului jud. Braila nr. 5199/17.04.2019, privind stabilirea numarului 
maxim de posturi pentru anul 2019; 
- Prevederile art. III, alin.(8¹) din OUG 63/2010, modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor mãsuri financiare, cu 
modiciarile si complaterile ulterioare; 
- prevederile art. XVI din Legea nr. 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea 
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, - 
prevenierea  si combaterea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 107, alin.(2), lit b din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor 
publici, repubilicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederille  art. nr. 36, alin. (2), lit. a, alin.(3), lit. b din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            In temeiul prevederilor art. nr. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei    Movila 
Miresii conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarire. 
Art.2 Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Movila 
Miresii conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarire. 
Art.3  Se aproba transformarea functiei vacante de referent, gradul profesional  superior din 
cadrul Compartimentului Registrul agricol in functia publica de consilier, gradul professional 
asistent. 
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza compartimentele 
financiar contabil si persoana responsabila cu gestionarea resurselor umane din cadrul 
Institutie Primarul comunei Movila Miresii, județul Brăila. 
Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila prin grija 
secretarului comunei. 
Art.6 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro  și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 16.05.2019  cu un numar de 11 voturi din numarul 
total de  13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              SECRETAR COMUNA, 
      BĂDĂRĂ VASILE                                                                               DRAGUS VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.39 

din 16 mai 2019 
 
Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si  
financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2019 
 
 Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta  ordinara  in data de 
16.05.2019; 

Având în vedere  : 
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar, si referatul prezentat responsabilul cu 
protectia civila ; 
- avizul favorabil al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
linistii publice si a drepturilor cetatenilor; 
prevederile art. 10, lit. h, art. 25, lit. b  din Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, 
republicata; 
- prevederile HGR 1040/2006 aprobarea Planului național de asigurare cu resurse umane, 
materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență; 
OMAI 1184/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitiatii de 
evacuare in situatii de urgenta; 
- prevederile Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind 
instuirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta; 

Avand în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “d” , alin.(6), lit. “a”, pct. 8 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare; 

Avand în vedere prevederile art. 45 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba Planul pentru asigurarea cu resurse umane materiale si finaciare necesare 
pentru gestionarea situatiilor de urgenta pentru anul 2019 conform anexelor care fac  parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Seful Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta, compartimentul financiar-contabil si responsabilul cu resursele umane  
din cadrul aparatului propriu. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila si ISU Dunarea 
Braila prin grija secretarului comunei. 
Art.4  Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 16.05.2019 cu un numar de 11  voturi, din 
numarul total de 13  consilieri locali  in functie. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              SECRETAR COMUNA, 
      BĂDĂRĂ VASILE                                                                               DRAGUS VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.40 

din 16 mai 2019 
 
Privind: modificarea limitelor de proprietate si  insusirea documentatiei cadastrale 
pentru modificarea limitelor de proprietate intre doua imobile apartinand domeniului 
privat al comunei situate in extravilan in T 52, P 527/6, Lot 1 si Lot 2/1,  NC 75726 si T 
52, P 527/6, Lot 2/2, NC 75667 
 
 Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinară în data de 
16.05.2019; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Movila Miresii, si referatul secretarului 
comunei; 
- Adresa SC Anghila Impex SRL Braila nr. 116/16.04.2019, in calitate concesionar al 
imobilelor, prin care solicita modificare limítelor de proprietate ale acestora; 
- Raportul de avizare al  Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultura, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și comerț;  
- Prevederile art. 33 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 907 din  Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil; 
- Prevederile art. 104 din Ordinul ANCPI nr.  700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de 
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. ”c”, si art. 119 si 120, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala cu modificarile si conpletarile ulterioare; 

 În baza art. 45, alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 
locală, cu modificarile și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă  modificarea limitelor de proprietate intre urmatoarele imobile aflate in 
domeniul privat al comunei Movila Miresi, judetul Braila conform planurilor de amplasament si 
delimitare a imobilelor anexate la prezenta hotarare: 
Teren extravilan in suprafata de 1.965 mp amplasat in T 52, P 527/6, lot 1 si lot 2/1, numar 
cadastral 75726, inscris in cartea funciara cu nr. 752726; 
Teren extravilan in suprafata de 11.854 mp amplasat in T 52, P 527/6, Lot 2/2, numar 
cadastral 75667, inscris in cartea funciara cu nr. 75667. 
Art.2 Se aproba insusirea documentatiei cadastrale pentru modificarea limitelor de 
proprietate ale imobilelor prevazute la art. 1, documentatie care se constituie in anexa la 
prezenta hotarare. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primarul comunei Movila Miresii prin 
aparatul de specialitate. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila si OCPI Braila, 
prin grija secretarului comunei. 
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Art.5 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 16.05.2019  cu un număr de 11 voturi din numărul 
total de  13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numărul voturilor consilierilor in functie. 

 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              SECRETAR COMUNA, 
      BĂDĂRĂ VASILE                                                                               DRAGUS VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.41 

din 16 mai 2019 
 
privind: aprobarea unor masuri pentru reglementarea activitatii de pasunat in anul 
2019 
 

Consiliul Local al comunei Movila Miresii, judetul Braila intrunit in sedinta extraordinara 
in data de 16.05.2019; 

Având în vedere : 
-  Expunerea de motive a d-lui primar din care rezulta necesitatea efectuarii unor masuratori 
cadastrale si a delimitarilor in teren asupra pajistilor aflate in domeniulu privat al comunei si 
referatul   Intocmit de secretarul comunei; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii si 
linistii publice si a drepturilor cetatenilor si al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, 
buget-finante, administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert; 
- Prevederile art. 9  din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea 
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
cu  modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 16, alin.(2) si alin(3) din Legea zootehniei nr. 32/2019; 
- Prevderile art. 4 si art. 6 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, cu  modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Ordinului MAAP nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind 
organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen 
mediu si lung,  modificat si completat prin Ordinul comun MAPDR/MAI nr. 541/210/2009; 

În temeiul art. 36, alin.(1), alin(2), lit.c si alin (5),lit. a art. 45, alin (3) si art 123 din 
Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, 
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HOTARASTE: 
 
Art.1 (1) Efectuarea de masuratori cadastrale asupra pajistitilor aflate in domeniul privat al  
comunei Movila Miresii, judetul Braila amplasate in zona Lacului Sarat  din satul Movila 
Miresii si in zona satului Esna. 
(2) Dupa efectuarea masuratorilor cadastrale, pajistile vor fi delimitate in teren prin bornare. 
Art.2 Se constituie Comisia speciala de verificare a modului de respectare a obligatiilor 
contractuale de catre titularii dreptului de inchiriere a suprafetelor de pajiste aflate in 
domeniul privat al comunei inchiriate in perioada 2017-2018 in urmatoarea componenta 
nominal : 
Badara Vasile  - viceprimar – presedinte comisiel 
Munteanu Mircea - consilier local- membru; 
Litoiu Gheorghe- consilier local – membru; 
Puia Mariana  - consilier registrul agricol- membru; 
Mustatea Constanta – consilier impozite sit axe – membru. 
Art.3 Comisia va intocmi un raport de constatare care va fi prezentat in sedinta Consiliului 
local in termen de 15 zile de la intocmire. 
Art.4 Cheltuielile necesare efectuarii masuratorilor cadastrale si ale delimitarilor in teren vor fi 
asigurate din bugetul local al comunei. 
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza Primarul comunei 
Movila Miresii, județul Brăila prin aparatul de specialitate. 
Art.6 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila prin grija 
secretarului comunei. 
Art.7 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro  și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
  
Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 16.05.2019  cu un numar de 11 voturi din numarul 
total de  13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              SECRETAR COMUNA, 
      BĂDĂRĂ VASILE                                                                               DRAGUS VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.42 

din 16 mai 2019 
 

Privind: constituirea dreptului in administrare asupra  unui imobil - teren intravilan in 
favoarea Scolii Gimnaziale Movila Miresii 
 
  Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinară în data de 
16.05.2019; 
  Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Movila Miresii, si referatul secretarului 
comunei; 
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- Adresa Scolii Gimnaziale Movila Miresii nr. 1441/7.05.2019, prin care solicita acordarea 
dreptului de adminstrare asupra terenului; 
- Rapoartele de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultura, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și comerț, Comisiei pentru administrație publică locală, 
juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și drepturilor cetățenilorsi Comisiei pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement; 
- Prevederile art. 112, alin.(1) si (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 867-869 din  Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil; 
- Prevederile art. 36, alin. (5), lit. ”a”, si art. 123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala cu modificarile si conpletarile ulterioare; 

 În baza art. 45, alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 
locală, cu modificarile și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1  Se aprobă  constituirea dreptului de administrare in favoarea Scolii Gimnaziale Movila 
Miresii, cu sediul in comuna Movila Miresii, str. Orizont nr. 1199, judetul Braila a  imobilului 
teren intravilan situat in satul Movila Miresii, strada Orizont, nr. 1201, Cvartal 15, Parcela 2, 
cu suprafața 70.000 mp, având valoarea de inventar de 1.011.500 lei. 
Art.2 Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de imobilul prevazut la art. 1 
pentru exploatarea agricola, prin utilizare directa sau  prin inchiriere/arenda catre o terta parte 
contra unei prestatii in bani stabilita de titularul dreptului de administrare. 
Art.3 Sumele obtinute din utilizarea bunului care face obiectul prezentei hotarari vor fi utilziate 
pentru achizitia de materiale didactice. 
Art.4 Dreptul de administrare se constituie pentru o perioada de 1 an incepand cu data 
hotararii pana la data de 30.10.2020. 
Art.5 Constituirea dreptului de administrare asupra imobilului imobilului care face obiectul 
prezentei hotarari se va face pe baza de contract  incheiat intre Comuna Movila Miresii si 
Scoala Gimnaziala Movila Miresii, in forma prevazuta la anexa nr. 1 la prezenta hotarare. 
Art.6 Predarea, respectiv primirea imobilului care face obiectul prezentei hotarari se va face 
pe baza de proces –verbal  incheiat intre Comuna Movila Miresii si Scoala Gimnaziala Movila 
Miresii, in forma prevazuta la anexa nr. 2 la prezenta hotarare. 
Art.7  Dl. Primar Panturu Dumitru este imputernicit sa semneze in numele si pe seama 
Consiliului local al comune Movila Miresii contractul de administrare. 
Art.8  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primarul comunei Movila Miresii prin 
aparatul de specialitate. 
Art.9  Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila si Scolii 
Gimnaziale Movila Miresii, prin grija secretarului comunei. 
Art.10 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 16.05.2019  cu un numar de 11 voturi din numarul 
total de  13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 

 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Movila Miresii și pe pagina proprie de internet. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              SECRETAR COMUNA, 
      BĂDĂRĂ VASILE                                                                               DRAGUS VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.43 

din 16 mai 2019 
 
Privind: aprobarea investitiei „Infiintarea sistemului de distributiea  gazelor naturale in 
comuna Movila Miresii, judetul Braila” 
 
 Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinară în data de 
16.05.2019; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Movila Miresii, si referatul secretarului 
comunei; 
- Raportul de avizare al  Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultura, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și comerț;  
- Prevederile art. 104 si art. 109 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 
123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Ordinului ANDRE nr.  89/2019, privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 
- Prevederile art. 3 din Ordinul ANRE nr. 1652/2007, privind pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public 
de distribuţie a gazelor naturale; 
- Prevederile STAS 8591/1/91 privind amplasarea in localitati a retelei edilitare subterane 
executate in sapatura;   
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 36 alin. (2), lit. b, c si d, alin.(4), lit d, alin. (5), lit. a, alin. (6), lit. a, pct. 14, 
art. 123 si art. 126  din Legea nr. 215/2001,  privind administratia publica locala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
          În temeiul art. 45 alin.(1) si (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aproba executarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Infiintarea sistemului de 
distributie a gazelor naturale  in comuna Movila Miresii cu satele Movila Miresii, Tepes Voda 
si Esna, judetul Braila”.   
Art.2 Se aproba realizarea investitiei “ Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale 
in comuna Movila Miresii cu satele Movila Miresii, Tepes Voda si Esna, judetul Braila”.  
Art.3  Se aproba concesionarea Serviciului public de distributie a  gazelor naturale in comuna 
Movila Miresii cu satele Movila Miresii, Tepes Voda si Esna judetul Braila. 
Art.4  Se aproba punerea la dispozitia concesionarului cu titlu gratuit, a terenurilor proprietate 
publica locala ocupate de obiectivele sistemului de distributie a gazelor naturale precum si 
pentru realizarea lucrarilor de executie, operare, intretinere, reparatii conform dispozitiilor art. 
138, alin. (2) lit.d din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale pe toata 
durata concesiunii.  
Art.5 Se aproba punerea la dispozitia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenurilor necesare 
organizarii de santier pe durata realizarii investitiilor. 
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Art.6 Se aproba punerea la dispozitia operatorului in amonte, cu titlu gratuit, a terenului 
necesar pentru amplasarea STATIEI DE REGLARE  MASURARE pe toata durata 
concesiunii. 
Art.7 Se aproba conform dispozitiilor art. 109 din legea 123/2012 a energiei electrice si a 
gazelor naturale – dreptul de uz si dreptul de servitute al viitorului concesionar al retelei de 
distributie, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica, pe toate durata concesiunii, 
pentru: 
        a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare  in vederea realizarii reabilitarii 
sau modernizarii obiectivelor / sistemelor; 
        b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea 
reviziilor, reparatiilor si interventiilor necesare ; 
        c) dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru 
instalarea de retele, de condute, de linii sau de alte echipamente aferente  obiectivelor / 
sistemelor si pentru accesul la locul de amplasre a acestora ;  
        d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in 
pericol personae si bunuri ; 
        e) dreptul de acces la utilitati publice.  
Art.8 Terenurile necesare realizarii acestei investitii si care vor pune la dispozitia 
concesionarului cu titlu gratuit, apartin de drept domeniului public al comunei Ramnicelu, 
judetul Braila si nu fac obiectul vreuinui litigiu.  
Art.9  Declaram ca localitatile Movila Miresii, Tepes Voda si Ena care apartin  comunei 
Movila Miresii, judetul Braila, nu au fost concesionate niciodata, nu au avut cota de gaze si 
nu exista lucrari de gaze executate pana in acest moment. 
Art.10 Finantarea lucrarilor urmeaza sa fie suportata de catre comuna comunei Movila 
Miresii, judetul Braila, din bugetele proprii si din alte surse legal constituite: credite, fonduri 
guvernamentale si neguvernamentale.  
Art.11  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Comunei 
Movila Miresii, prin aparatul de specialitate. 
Art.12 Prezenta hotarare va fi comunicata ADI Gaz Braila si Institutiei Prefectului Judetul 
Braila, precum si altor institutii interesate prin grija secretarului comunei. 
Art.13 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de 
internet www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 16.05.2019  cu un numar de 11 voturi din numarul 
total de  13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              SECRETAR COMUNA, 
      BĂDĂRĂ VASILE                                                                               DRAGUS VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.44 

din 16 mai 2019 
 
Privind: punerea la dispozitie cu titlu gratuit a unei incinte pentru a fi utilizata ca 
dispecerat de gaze 
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 Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinară în data de 
16.05.2019; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Movila Miresii, si referatul secretarului 
comunei; 
- Raportul de avizare al  Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultura, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și comerț;  
- Prevederile art.  109 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Ordinului ANDRE nr.  89/20019, privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 
- Prevederile art. 3 din Ordinul ANRE nr. 1652/2007, privind pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public 
de distribuţie a gazelor naturale; 
- Prevederile STAS 8591/1/91 privind amplasarea in localitati a retelei edilitare subterane 
executate in sapatura;   
- Prevederile art. 36,  alin.(5), lit a, si art. 123 si 124 din Legea nr. 215/2001,  privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          În temeiul art. 45 alin.(1) si (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
   
Art.1 Se aproba punerea la dispozitie a concesionarului, cu titlu gratuit, a unei incinte dotata 
cu utilitati necesare, care va fi utilizata ca dispecerat de gaze pe toata durata concesiunii. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Comunei 
Movila Miresii, prin aparatul de specialitate. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata ADI Gaz Braila si Institutiei Prefectului Judetul 
Braila, precum si altor institutii interesate prin grija secretarului comunei. 
Art.4  Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului 
comunei. 
 
Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 16.05.2019  cu un numar de 11 voturi din numarul 
total de  13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                              SECRETAR COMUNA, 
      BĂDĂRĂ VASILE                                                                               DRAGUS VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.37 

din 22 mai 2019 
 
Privind: Acordul de participare în cadrul programului” Programul privind instalarea de 
sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a 
energiei electrice” 
 
            Consiliul local întrunit în ședința ordinară din data de 22 Mai 2019; 
            Avănd în vedere :  
- Acordul și declarația de deținător gospodărie pentru d-ul Vîlcu Valerian Ion,înregistrat sub 
nr.2086 din 7.05.2019 la Primaria Romanu; 
- Expunerea de motive al d-nei Ioniță Steluța,Primarului comunei Romanu; 
- Referatul d-lui ing.Dragostin Marian,responsabil cu urbanismul  privind  lista gospodăriilor 
izolate neracordate la nivelul UAT Romanu; 
- Avizul comisiilor de specialitate; 
 In conformitate cu Ordinul nr.1287/5.12.2018 privins aprobarea Ghidului de finanțare a 
Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de 
energie electric în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua 
națională; 
 In baza art.36 alin.1 si 2,lit.b si d din Legea nr.215/2001,republicată,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In temeiul art.454 alin.2 ,lit.d din Legea nr. 215/2001,republicată,cu modificarile si 
completarile ulterioare privind administratia publică locală; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se dă acordul de participare  în cadrul programului” Programul privind instalarea de 
sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a 
energiei electrice”. 
Art.2 Se dă acordul pentru derularea procedurilor de achiziții publice pentru achiziționarea 
sistemelor fotovoltaice  finanțate în cadrul programului. 
Art.3 Se dă acordul pentru implementarea si monitorizarea funcționării sistemului fotovoltaic. 
Art.4 Se numește d-na Turcu Florentina Veronica,referent, responsabil  de proiecte. 
Art.5 D-ul  secretar de comună va popularize prin orice mujloace de informare persoanelor 
interesate. 
 
     PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
       CHIHAIA DAN LUCIAN                                                            SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                    ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.38 

din 22 mai 2019 
 
Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare 
necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2019 
 
 Avănd în vedere:  
- Expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primar; 
- Informarea d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar  al com.Romanu,jud,Braila; 
- Avizele Comisiilor de specialitate; 
          In baza OG. nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor 
comunitare pentru situaţii de urgenţă; 
 In baza Legii nr.307din 2006,art.4,modificată,privind  apărarea împotriva incendiilor şi 
a OMAI nr.  132  din 2007,art.6 privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 
 In baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu 
resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI  
nr.1184 din 2006 privind situatia fondurilor destinate organizarii si desfasurarii actiunii de 
evacuare; 
            In baza HGR.nr.557/3.08.2016 privind  modificarile functiilor de sprijin si activitatile 
specifice care se indeplinesc in cadrul functiilor de sprijin de catre autoritatile responsabile si 
organizatiile neguvernamen-     tale; 
 In conformitate cu art.36,pct.1,2 lit.a,d,pct.4 lit.e,pct.6 lit.a,alin. 8,9 şi 15 din Legea 
nr.215/2001 republicată si modificată ulterior; 
 In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior 
privind administraţia publică locală; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019 la nivelul comunei Romanu care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 D-na primar Ioniță Steluța,preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă va 
aduce la îndeplinire prezenta hotărăre. 
Art.3 D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 
     PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
       CHIHAIA DAN LUCIAN                                                            SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                    ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.39 

din 22 mai 2019 
 

Privind: Aprobarea taxelor locale pentru nedepunerea sau depunerea peste termen a 
declaratiilor de impunere la compartimentul contabilitate 
 

La initiativa Primarului comunei Romanu, jud.Braila;  
           Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judetul Braila; 
- Referatul compartimentului contabilitate cu privire la necesitatea aprobarii unor taxe locale 
pentru atragerea la bugetul local a unor surse financiare ; 
- Anexa nr.1 aprobată prin HCL.nr.66/2018 pentru aprobarea taxelor speciale pentru anul 
2019; 
- Avizele comisiilor de specialitate; 

In baza art.461, alin.2, 6, 7, alin.10,  lit.c, alin.12, 13, art.466, alin.2, 5, 7, lit.c, alin.9, 
10, art.471, alin.2,4,5 și 6 lit.b si c alin.7 lit.c,art.474,alin.7 lit.c,alin.11,art.478 alin.5  și art.483 
alin.2 din Legea nr.227/10.09.2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul 
Fiscal  și  HG nr.1/2016 l , 
modificată,privind Normele metodologice de aplicare a acestuia. 
- OUG nr.50/2015,modificată, pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de Procedură Fiscală; 

In baza art. 27 din Legea nr.273\2006 modificata si completata ulterior privind finantele 
publice locale ; 
          Conform art.36 alin1 si 4 lit a. si c. din Legea nr.215\2001 republicata ,cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
          In temeiul art.45,alin2 lit a. si c. din Legea nr.215\2001  republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare  privind administratia publica locala; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se sanctionează persoanele fizice si juridice pentru depunerea peste termenul legal 
prevzut de lege (30 zile) a declaratiilor de impunere  astel : 
- peste 30 de zile pănă la 6 luni = 70 lei 
-peste  6 luni – 12 luni   = 150 lei 
-peste 12 luni = 279 lei 
Art.2 Se sanctionează persoanele fizice si juridice  pentru  nedepunerea  peste termenul 
prevazut  de lege  (30 zile) a declaratiilor   de impunere  astfel:  
- peste 30 de zile pănă la 6 luni = 280 lei 
-peste  6 luni – 12 luni   = 560 lei 
-peste 12 luni = 696 lei 
Art.3 De aducere la indeplinire a prezentei hotarari răspund d-le Radu Badiu Nicoleta, 
contabil si Ioniță Steluța primar al comunei Romanu. 
Art.4 D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Instituției 
Prefectului-judetul Braila si tuturor persoanelor interesate.          
 

     PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
       CHIHAIA DAN LUCIAN                                                            SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                    ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.41 

din 27 iunie 2019 
 

Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti 
persoane fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin 
hotarari judecatoresti şi executate de către persoanele fizice contraveniente  
          
  Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 27.06.2019; 
          Avand in vedere: 
          Expunereade motive a primarului cu privire la stingerea debitelor in sumă de 1.300 lei 
prin hotarari judecatoresti înregistrata sub nr.2645/12.06.2019; 
          Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si 
debitare a amenzilor înregistrat sub nr.2645/12.06.2019; 
         Procesul verbal al d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar de incheierea orelor de munca 
neremunerata in folosul comunitatii inregistrata sub nr.2463/29.05.2019. 
          Avizele comisiilor de specialiate; 
          Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata; 
          Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi 
în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale; 
          Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015; 
         Tinand cont  de  prevederile   art.   36  alin.  (4)  lit.  a)  si   c)  din  Legea   nr.215/2001  
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba radierea debitelor în sumă de 1.300  lei, reprezentand amenzi 
contraventionale,   contravenienti   persoane  fizice,   înlocuite  cu   ore  de   munca   
neremunerată  în folosul   comunitatii   prin   hotarari   judecatoresti   şi   executate   de   către   
persoane   fizice contraveniente. 
Art.2 Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in procesele 
verbale  inregistrate la Primaria Romanu, parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite, resurse umane. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati 
prin grija secretarului comunei. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Romanu și pe pagina proprie de internet. 

 
                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                      CALU NECULAI                                                     SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                 ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.42 

din 27 iunie 2019 
 
Privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti 
personae fizice decedate 
 
         Consiliul Local Romanu, intrunit in sedintaordinara la data de 27.06.2019; 
Avand in vedere: 
         Expunerea de motive a primarului nr.2754 din 21.06.2019  
         Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si 
debitarea amenzilor, inregistrat sub nr. 2750 din 21.06.2019 
        Avizele comisiilor de specialitate; 
        Prevederile art.22, art.27 alin. (2) coroborat cu art. 266 alin.(3) dinLegea 
nr.207/2015Privind Codul de Procedura Fiscala; 
        Tinand cont  deprevederile  art.   36  alin.   (4) lit.   a)  si  c)   din  Legea   nr.215/2001   a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba radierea debitelor în sumă de 900 lei, reprezentand amenzi 
contraventionale, contravenienti personae fizice decedate. 
Art.2 Fac obiectul acestor radieri contravenienti personae fizice decedate nominalizate in  
expunerea de motive si referatul care fac parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.3 Cu ducerea  la indeplinire  a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe,executari silite. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati  
prin grija secretarului comunei. 
 
Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Romanu și pe pagina proprie de internet. 

 
                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                      CALU NECULAI                                                     SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                 ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.43 

din 27 iunie 2019 
 
Privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare DC.2 
Km. 0+000-km.1+500 ’’, com.Romanu, judetul Braila 
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Avand in vedere: 
-Expunerea de motive initiata de primarul localitatii Romanu; 
-Avizul comisiilor de specialitate; 
-Prevederile art.12 și 13 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată,cu 
modificările și completările ulterioare;  
-Conform OUG nr.28 din 10.04.2013 privind Programul Național de Dezvoltare locală” 
Modernizarea satului romănesc”  ,domeniul de interes-reabilitare/modernizare a drumurilor 
publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu drumuri 
judetene,drumuri de interes local,respective drumuri comunale și/sau drumuri publice în 
interiorul localităților; 
-Conform Ordinului nr.1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locală; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi 
articol si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba  indicatorii tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare DC.2 Km.0+000-
km.1+500’’, com.Romanu, judetul Braila conform Anexei care face parte din prezenta 
hotarare. 
Art.2 Se mandateaza doamna Ioniță  Steluța, Primar al comunei Romanu cu sprijinul 
Consiliului local Romanu,judetul Braila. 
Art.3 Cu aducerea   la   indeplinire   a   prezentei   hotarari   se   insarcineaza 
Compartimentul contabilitate. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 
Judetul Braila și tuturor persoanelor interesate. 
 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Romanu și pe pagina proprie de internet. 

 
                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                      CALU NECULAI                                                     SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                 ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.44 

din 27 iunie 2019 
 
Privind: aprobarea asocierii Comunei Romanu prin Consiliul Local Romanu cu Judetul 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila,pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor 
de“Reabilitare DC2 km.0+000- km.1+500, comuna Romanu, jud.Braila” 
 
 Consiliul Local al comunei Romanu intrunit in sedinta ordinara din data de 27.06.2019; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de primarul localitatii. 
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Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din acelasi 

articol si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aproba asocierea comunei Romanu prin Consiliul local al comunei Romanu cu 
judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in vederea cofinantarii si realizarii 
lucrarilor“Reabilitare DC2 km.0+000- km.1+500,comuna Romanu,jud.Braila”. 
Art.2 Contributia Consiliului Local al comunei Romanu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, in suma de 51.362,25 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al comunei 
Romanu, pe anul 2019, din capitolul 84 subcapitolul 02 paragraf  01  titlu 71 articol 01 alineat 
30 
Art.3 Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi executate pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii. 
Art.4 Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul 
Judetean Braila si Consiliul local al comunei Romanu, potrivit anexei, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si 
semnarea contractului de asociere de catre partile contractante. 
Art.6 Se mandateaza doamna Ionita Steluta, Primar al comunei Romanu in vederea semnarii 
contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila. 
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul 
economic. 
Art.8 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului 
Judetul Braila, precum si celor interesati. 
 
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Romanu și pe pagina proprie de internet. 

 
                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                      CALU NECULAI                                                     SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                 ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ROMANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.45 

din 27 iunie 2019 
 

Privind: Organizarea festivalului anual DATINI, JOC ȘI VOIE BUNĂ ,,IARMAROC DE SF. 
ILIE’’în comuna Romanu 
 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive a din Primarului comunei Romanu; 
prevederile Legii nr.140/18.07.2012 pentru aprobarea OUG nr.111/2011 privind cadrul legal 
general de reglementare a comunicațiilor; 
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- HCL nr.34/11.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019; 
Avizele comisiilor de specialitate; 
- prevederile Legii.nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.36 al.1,2, lit.d,4 lit.a alin.6 
lit.a,pct1,4,5 si 16, art.45 și art.115 al.1, lit.b, al.3, lit.a și b din Lg.nr.215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată cu modificarile și completările ulterioare 
 

HOTĂRÂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă instituirea FestivaluluiDATINI, JOC ȘI VOIE BUNĂ ,,IARMAROC DE SF. 
ILIE’’ care se va serba anual pe data de 20 si 21 Iulie 2019. 
Art.2 Se aprobă derularea activităților cultural artistice și sportive cu ocazia festivalului și 
finanțarea acestora din bugetul local anual al comunei Romanu, cu suma de 50.000 lei. 
Art.3 În vederea desfășurării în bune condiții a manifestărilor organizate cu ocazia 
FestivaluluiDATINI, JOC ȘI VOIE BUNĂ ,,IARMAROC DE SF. ILIE’’se numește un comitet 
de organizare care va avea următoarea componență: 
Chirpac Gheorghe-viceprimar; 
Vîrban Dorina-referent; 
Chirpac Cornel-consilier; 
Mitu Georgel-consilier: 
Ioan Georgiana-Tănțica-director Școala gimnazială Romanu 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:Instituției Prefectului județului Brăila, comitetului de 
organizare,compartimentului financiar-contabil, sit-ului instituției și afișare la avizierul 
comunei. 
 
                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                      CALU NECULAI                                                     SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                                 ZAINEA CRISTIAN GEORGE 
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