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ROMANIA 

           JUDETUL BRAILA 
                                            CONSILIUL JUDETEAN 
                                                HOTARAREA NR.127 
                                           din 27 IUNIE 2017 
 
privind: aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si   

functionare ale Centrului Judetean pentru Conservare si Promovarea Culturii 
Traditionale Braila 

                                                  
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui  Consiliului Judetean Braila,  

Raportul Biroului resurse umane, salarizare si adresa Centrului  Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila nr. 1328/09.06.2017 ;                                                                                                                 

Vazand  avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, 
integrare si relatii internationale si avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, 
culte, tineret si activitati sportive ; 

 In conformitate cu dispozitiile art.91 alin.1 lit.”a” si alin.2 lit”c”, 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, 

 
HOTARASTE : 

 Art.1

  

. –Se aproba organigrama Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2

  

. –Se aproba statul de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta 
hotarare 

Art.3. –Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Centrului  Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.3, parte 
integranta din prezenta hotarare.  

Art.4

 

. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila. 

Art.5

 

. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 

*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.128 

                                                           din 27 IUNIE 2017 
 
privind: actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul 
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judetului Braila, inregistrat sub nr. 
293BR/16.06.2017 si raportul Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr. 
9876/16.06.2017, prin care se propune promovarea proiectului de hotarare privind actualizarea 
Monografiei economico-militare a judetului Braila; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice 
si relatii internationale; 
 In conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1174/2011 pentru 
aprobarea Instructiunilor privind intocmirea si actualizarea monografiei economico-militare a 
judetului, respectiv a municipiului Bucuresti si art. 35 litera ”d” din  Legea apararii nationale a 
Romaniei nr. 45/1994, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 litera”c” din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
      

HOTARASTE: 
 Art.1

 

 - Se aproba actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila, cuprinsa 
in anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2

 

 - Monografia economico-militara a judetului Braila, actualizata, impreuna cu anexele, 
va fi gestionata de catre o persoana nominalizata de presedintele Consiliului Judetean Braila, 
autorizata pentru acces la informatii clasificate, nivelul „secret de serviciu”. 

Art.3 

 

- Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Centrului Militar Judetean Braila, 
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale, Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si 
Problemelor Speciale Bucuresti si Institutiei Prefectului Judetul Braila. 

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.129 
                                                           din 27 IUNIE 2017 
 
privind: atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de 

persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ATLAS 
S.A.Braila, pe traseele : 
- Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila – Sediu SC ARTEFERRO  BRAILA SA – Spiru Haret, 
pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A; 
- Sediu  S.C. ATLAS   S.A   Braila   –  Sediu   S.C.  ARTEFERRO  BRAILA S.A. (sos.   
Vizirului km. 10),  pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A; 

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017; 
 Analizand Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braila; 
 Vazand Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.9676/13.06.2017 si  
Raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 
Urmare analizei cererilor privind eliberarea licentelor de traseu pentru efectuarea serviciului de 
transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale depuse de operatorul de 
transport S.C. ATLAS S.A., C.U.I.  RO2266018, cu sediul in mun. Braila, sos. Rm.Sarat nr. 123, 
jud. Braila,, inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub :  
-nr. 9451/T/432/09.06.2017 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pe traseul Sediu    S.C. 
ATLAS S.A. Braila – Sediu S.C. ARTEFERRO  BRAILA S.A. – Spiru Haret, pentru beneficiarul 
S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A;  
-nr. 9452/T/433/09.06.2017 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pe traseul Sediu  S.C. 
ATLAS S.A Braila – Sediu S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A. (sos Vizirului km. 10) pentru 
beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A;   
 Avand in vedere prevederile  art. 17, alin.1, lit.”p” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 
transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 
lit.”h”, art.31 si art.35 alin.”1”,  din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila                          
nr.229/21.12.2016 privind aprobarea tarifelor percepute in anul 2017 pentru eliberarea licenţei de 
traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judetean de persoane prin curse 
regulate speciale, în judeţul Braila; 
In conformitate cu dispozitiile art.91 alin.5 lit. “a”, pct.13 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.

- Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila – Sediu S.C. ARTEFERRO  BRAILA S.A. – Spiru Haret,  pe 
perioada de valabilitate stipulata in contractul incheiat intre parti, respectiv 01.07.2017 – 
30.06.2018, pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A; 

 - Se  aproba atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public 
judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ATLAS S.A., 
C.U.I. RO2266018, cu sediul in mun. Braila, sos. Rm.Sarat nr. 123, jud.Braila, pe traseele: 

- Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila – Sediu S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A. (sos Vizirului km. 
10), pe perioada de valabilitate stipulata in contractul incheiat intre parti, respectiv 01.07.2017 – 
30.06.2018, pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A. 

Art.2

 

. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Tehnica si Lucrari publice prin Compartimentul Transport Public Local care reprezinta 
autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judetean Braila pentru exercitarea atributiilor in 
domeniul serviciilor de transport public local. 

Art.3

 

.- Prezenta hotarare va fi comunicata operatorului de transport  S.C. ATLAS S.A. 
Braila, Compartimentului Transport Public Local din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari publice si 
va fi adusa la cunostinta publica 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 
 
 

ROMANIA 
    JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 

                                                         HOTARAREA NR.130 
                                                           din 27 IUNIE 2017 
 
privind : atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de 
persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. MADCOM DLS 
IMPEX S.R.L. Bucuresti pe traseele :  
      -Ianca – Plopu – Oprisenesti, pentru beneficiarul O.M.V. PETROM S.A.  
      Bucuresti; 
     -Braila – Oprisenesti, pentru beneficiarul O.M.V. PETROM S.A.   
      Bucuresti;  
     -Surdila Gaiseanca – Filipesti – Mircea Voda – Ianca – Oprisenesti –     
      -Bordei Verde – Liscoteanca, pentru beneficiarul O.M.V. PETROM S.A.  Bucuresti. 
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017; 

 Analizand Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braila; 
 Vazand Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub  nr.9504/09.06.2017  si  
Raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 
Urmare analizei cererii nr. 438/22.05.2017 privind eliberarea licentelor de traseu pentru 
efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale depusa de 
operatorul de transport S.C. MADCOM DLS IMPEX S.R.L., C.I.F. RO9578386, cu sediul central 
in str. Sebastian nr. 31, bl.S8, sc.2, et.1, ap.31, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 8489/23.05.2017 prin care solicita eliberarea licentelor de traseu pe 
urmatoarele trasee : 
Ianca – Plopu – Oprisenesti, pentru beneficiarul O.M.V. PETROM S.A. Bucuresti; 
Braila – Oprisenesti, pentru beneficiarul O.M.V. PETROM S.A. Bucuresti;  
Surdila Gaiseanca – Filipesti – Mircea Voda – Ianca – Oprisenesti – Bordei Verde – 
Liscoteanca, pentru beneficiarul O.M.V. PETROM S.A. Bucuresti; 
Avand in vedere prevederile  art.17, alin.1, lit.”p” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 
public local, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.4 lit.”h”, art.31 
si art.35 alin.1, din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 
aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila                          
nr. 229/21.12.2016 privind aprobarea tarifelor percepute in anul 2017 pentru eliberarea licenţei de 
traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judetean de persoane prin curse 
regulate speciale, în judeţul Braila; 
In conformitate cu dispozitiile art. 91 alin. 5 lit. “a”, pct.13 din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul 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

- Ianca – Plopu – Oprisenesti, pentru beneficiarul O.M.V. PETROM S.A. Bucuresti, pe perioada 
de valabilitate ramasa de executat conform contractului incheiat intre parti,  respectiv de la data 
de 27.06.2017 pana la data de 30.04.2019; 

. - Se  aproba atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public 
judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. MADCOM DLS 
IMPEX S.R.L., C.I.F. RO9578386, cu sediul central in str. Sebastian nr. 31, bl.S8, sc.2, et.1, 
ap.31, sector 5, Bucuresti, pe traseele: 

- Braila – Oprisenesti, pentru beneficiarul O.M.V. PETROM S.A. Bucuresti, pe perioada de 
valabilitate ramasa de executat conform contractului incheiat intre parti,  respectiv de la data de 
27.06.2017 pana la data de 30.04.2019; 
- Surdila Gaiseanca – Filipesti – Mircea Voda – Ianca – Oprisenesti – Bordei Verde – 
Liscoteanca, pentru beneficiarul O.M.V. PETROM S.A. Bucuresti, pe perioada de valabilitate 
ramasa de executat conform contractului incheiat intre parti,  respectiv de la data de 27.06.2017 
pana la data de 30.04.2019. 
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Art.2

autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judetean Braila pentru exercitarea 
atributiilor in domeniul serviciilor de transport public local. 

. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Transport Public Local care reprezinta  

  
Art.3

 

. - Prezenta hotarare va fi comunicata operatorului de transport S.C. MADCOM DLS 
IMPEX S.R.L. Bucuresti, Compartimentului Transport Public Local din cadrul Directiei Tehnice si 
Lucrari Publice si va fi adusa la cunostinta publica 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 
 
          

            ROMANIA 
                                                           JUDETUL BRAILA 
                                                       CONSILIUL JUDETEAN 
                                                         HOTARAREA NR.131 

     din 27 IUNIE 2017 
 

privind: modificarea  componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adult cu Handicap 
Braila 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

rapoartele intocmite de Directia Administratie Publica Contencios nr.9861/16.06.2017 si Directia 
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila nr.28206/06.06.2017; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru sanatate si protectie sociala.  
In baza avizului nr.1453/14.06.2017, eliberat de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. 
In conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor 

persoane cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare . 
Conform dispozitiilor art.91 alin.1 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, 
 

HOTARASTE: 
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 Art.1

Peris Ovidiu Liviu – presedinte – medic specialist medicina de familie, medic specialist expertiza 
medicala a capacitatii de munca – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Braila; 

 -   Se aproba modificarea componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte 
cu Handicap Braila, dupa cum urmeaza: 

Anastase Adina Silvia – membru – medic specialist, medicina de familie si medicina muncii, 
desemnat de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Braila;  
Constantinescu Cristiana – membru – reprezentant desemnat de catre Asociatia Nevazatorilor 
din Romania- Filiala Judeteana Braila;  
Ichim Adriana – membru – psiholog;  
Gheorghe Cristina – membru – asistent social, Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila.  

Art.2. - Se aproba acordarea unei indemnizatii de sedinta pentru presedintele si membrii 
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braila in cuantum de 1% din 
indemnizatia Presedintelui Consiliului Judetean Braila.  

Art.3. - Plata indemnizatiei se suporta de catre Consiliul Judetean Braila prin bugetul 
repartizat Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila .  

Art.4. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari inceteaza aplicabilitatea Hotararii 
Consiliului Judetean Braila nr.4/2016 privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braila.  

Art.5

 

 -  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila si celor interesati.  

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 

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

  ROMANIA 
            JUDETUL BRAILA 

  CONSILIUL JUDETEAN 
    HOTARAREA NR.132 
       din 27 IUNIE 2017 

 
privind:  aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetean Braila si Federatia 

Romana de Karate Traditional in vederea organizarii finalei Campionatului de 
Karate Traditional pentru cadeti, juniori, tineret si seniori, editia XXVI-a 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara  din data de 27 iunie 2017; 
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Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 9661/13.06.2017; 
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 Karate Traditional nr. 39/a/08.05.2017, inregistrata 
la Consiliul Judetean Braila sub nr. 7760/11.05.2017; 

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, 
 

HOTARASTE: 
 Art.1 – Se aproba incheierea Protocolului de cooperare intre Consiliul Judetean Braila si 
Federatia Romana de Karate Traditional in vederea organizarii finalei Campionatului de Karate 
Traditional pentru cadeti, juniori, tineret si seniori, editia XXVI-a, 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 
Karate Traditional, in vederea identificarii si solutionarii problemelor ce decurg din aplicare 
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 unanimitate de voturi. 

 

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

     ROMANIA 
        JUDETUL BRAILA 

                                                          CONSILIUL JUDETEAN 
                            HOTARAREA NR.133 

         din 27 IUNIE 2017 
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privind: aprobarea achitarii contributiei anuale de membru al Asociatiei de Dezvoltare 
               Intercomunitara “Sud – Est” pentru Situatii de Urgenta 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  

raportul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara inregistrat cu nr.9208/07.06.2017; 

Luand in considerare Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 100/11 septembrie 2009 
privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu judetele Buzau, 
Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “Sud – Est” pentru Situatii de Urgenta, adresa Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „Sud –Est” pentru Situatii de Urgenta nr. 4168/15.05.2017 inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila cu nr. 8170/17.05.2017 privind solicitarea achitarii contributiei anuale de membru; 

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; 
Potrivit Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”b” si ”d”, alin.5 lit.”a” pct.8 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, 

 
HOTARASTE: 

Art.1

 

 - Se aproba achitarea contributiei anuale in suma de 10.000 lei, datorata de Judetul 
Braila pentru anul 2016, in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sud – 
Est” pentru Situatii de Urgenta.   

Art.2

 

 - Directia Strategii de Dezvoltare si Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara vor aduce la indeplinire 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 unanimitate de voturi. 

 

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

              
      ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

      CONSILIUL JUDETEAN 
       HOTARAREA NR.134 

                                                                din 27 IUNIE 2017 
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privind: aprobarea si plata cotizatiei in cuantum de 500 lei la bugetul AsociatieiSecretarilor 

de Judete din Romania pentru anul 2017 
               Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017; 
                Avand  in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la nr. 9195 /07.06.2017 
                Vazand raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 
                Vazand adresa nr.18/12.05.2017 a Asociatiei Secretarilor de Judete  din Romania, 
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.7819/12.05.2017 ;     
                Avand in vedere  prevederile art.46 alin.1 lit.a ale Ordonantei Guvernului nr.26/2000, cu 
privire la asociatii si fundatii, ale art.20 alin.1 din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si  ale Statutului Asociatiei Secretarilor 
de Judete din Romania; 
               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 desemneaza secretarul judetului din cadrul Consiliului Judetean Braila ca 
reprezentant in cadrul Asociatiei Secretarilor de Judete  din Romania. 

Art.2 

                

 Se aproba plata cotizatiei anuale pentru anul 2017  in cuantum de 500 lei la 
bugetul  Asociatiei  Secretarilor de Judete din Romania.   

Art.3

               

 - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

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. 

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

     ROMANIA 
          JUDETUL BRAILA 
      CONSILIUL JUDETEAN 
       HOTARAREA NR.135 

                                                               din 27 IUNIE 2017 
privind: aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a valorilor drumurilor judetene, 

ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2016 
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017;                                                  
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 9657/13.06.2017 si Procesul 
verbal de inventariere nr. 3360/24.02.2017. 

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.91, alin.1, lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicata si 
Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ; 

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

HOTARASTE: 
 Art.1

 

. - Se aproba  actualizarea elementelor de identificare si a valorilor drumurilor 
judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2016, conform anexei, parte 
integranta la prezentul proiect de hotarare. 

Art.2. - Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitiile nr. 1.....26, coloanele 
nr. 3 si nr.5 din inventarul domeniului public al judetului Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr. 79/27.05.2015.  

Art.3

  

. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

Art.4

-Institutiei Prefectului Judetului Braila; 

. - Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata: 

-Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara; 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

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

      ROMANIA 
         JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 HOTARAREA NR.136 

                                                            din 27 IUNIE 2017 
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privind: aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 

judetului Braila, cu operele de arta realizate in cadrul desfasurarii   Simpozionului 
International de Sculptura Monumentala “Nicapetre”  Braila 2016- editia II 
 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.9691/13.06.2017 si  Procesul 
Verbal nr. 806/9693/13.06.2017 incheiat intre Muzeul Brailei “Carol I” si Consiliul Judetean Braila; 

In conformitate cu prevederile art. 3 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
78/26.04.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Judetul Braila prin Consiliul 
Judetean Braila, Muzeul Brailei “Carol I” si Municipiul Braila prin Consiliul Local Municipal Braila 
pentru organizarea Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre”, Editia a II-
a in  perioada 7 august – 3 septembrie 2016; 

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 temeiul prevederilor art.3, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

Conform dispozitiilor art. 91, alin.1, pct.”c” din Legea 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, 
 

HOTARASTE: 
 Art.1

 

. - Se aproba includerea in domeniul public al judetului Braila si administrarea 
Consiliului Judetean Braila a operelor de arta realizate in cadrul desfasurarii Simpozionului 
International de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Braila 2016- editia II. 

Art.2

 

. - Se completeaza Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 79/27.05.2015 
privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului 
Braila, cu  operele de arta realizate in cadrul desfasurarii Simpozionului International de Sculptura 
Monumentala “Nicapetre” Braila 2016 – editia II, conform Anexei, parte integranta la prezentul 
proiect de  hotarare.  

Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

Art.4

 

. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Braila si 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

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.137 
    din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea   transmiterii   operelor   de  arta  realizate  in cadrul Simpozionului  
              International  de  Sculptura  Monumentala  “Nicapetre”   Braila 2016 -  editia II,   
              proprietatea publica a judetului Braila, din administrarea Consiliului Judetean  
              Braila in administrarea Consiliului Local Municipal Braila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 9930/16.06.2017 si  Procesul 
Verbal de receptie a sculpturilor nr. 930/01.09.2016, incheiat de catre comisia mixta formata din 
reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila, ai Muzeului Braila “Carol I” si ai Primariei Municipiului 
Braila; 

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 
International de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Braila 2016- editia II, proprietatea publica a 
judetului Braila, din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Consiliului Local 
Municipal Braila. 

Art.2

 

. - Bunurile susmentionate se identifica in anexa, parte integranta din prezenta 
hotarare.  

Art.3

 

. - Predarea – preluarea operelor de arta  se va realiza pe baza unui proces verbal de 
predare- primire, incheiat intre Consiliul Judetean Braila si Consiliul Local Municipal Braila. 

Art.4. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Consiliului Local Municipal Braila. 

 Art.5

Institutiei Prefectului Judetului Braila; 

. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: 
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Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara ; 
        -   Consiliului Local Municipal Braila. 
 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                    CONTRASEMNEAZA 
                                                                                              SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU 
 
 
                                                            ROMANIA 
                                                         JUDETUL BRAILA 
                                                CONSILIUL JUDETEAN 
                                                        HOTARAREA NR.138 
                                                            din 27 IUNIE 2017 
 
privind: aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului                                                                     
public al judetului Braila, cu obiectivul “Statie de transfer Insuratei”, realizat prin Proiectul 
“Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila “ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara  nr.9038/31.05.2017, Adresa Seviciului de 
Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice nr.7546/UIPO_2060/09.05.2017 si 
Procesele Verbale nr. 22032/UIPO_1905/06.12.2016, nr.21995//UIPO_1904/06.12.2016 si 
nr.11238/ UIPO_1636/21.06.2016; 

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; 

Potrivit prevederilor art.7, alin.2 din Legea nr. 101/2006, republicata, privind serviciul de 
salubrizare a localitatilor; 

In conformitate cu prevederile art.3 alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica si art.91, alin.1, pct.”c” din Legea 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, 

 
HOTARASTE: 
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Art.1

 

. - Se aproba completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
judetului Braila, cu obiectivul “Statie de transfer Insuratei”, realizat prin Proiectul “Sistem de 
management integrat al deseurilor in judetul Braila“. 

Art.2

 

. - Se completeaza Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 79/27.05.2015 
privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului 
Braila, cu obiectivul “Statie de transfer Insuratei”, conform Anexei, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.3

 

. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Serviciul de Monitorizare a Serviciilor 
Comunitare de Utilitati Publice; 

Art.4

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

. - 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 si Serviciului de Monitorizare a Serviciilor 
Comunitare de Utilitati Publice din cadrul Consiliului Judetean Braila. 

         
       PRESEDINTE,                                                                       CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                   SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                           DUMITREL PRICEPUTU 
 
                                 ROMANIA 
                    JUDETUL BRAILA 
                                                  CONSILIUL JUDETEAN 
                                                        HOTARAREA NR.139 
                                                                      din 27 IUNIE 2017 
 
privind: aprobarea cumpararii imobilului situat in municipiul Braila, str. R.S. Campiniu 

nr.21, LOT 1  
 

Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017.; 
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul 

Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu nr. 9642/13.06.2017, 
prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 222/21.12.2016 privind aprobarea exercitarii 
dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului situat in municipiul Braila, str. R.S. Campiniu nr. 
21, LOT 1, insusirea Raportului de evaluare imobiliara si aprobarea componentei comisiei de 
negociere a valorii de cumparare a bunului imobil; 

Tinand cont de procesul verbal de negociere nr. 8820/26.05.2016; 
Vazand avizele Comisiei de buget – finante, administrarea domeniului public si privat al 

judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii 
internationale; 
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In temeiul prevederilor art.91, alin. 1, lit.”c”, si art.123, alin.1 din Legea nr. 215/2001, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
In conformitate cu  prevederile 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 cumpararea imobilului situat in municipiul Braila, str. R.S. Campiniu nr. 

21, LOT 1, la pretul negociat de 880.000 euro platibili in lei la cursul B.N.R din ziua 
tranzactiei si conditiile prevazute in Procesul verbal de negociere nr. 8820/26.05.2017, Anexa nr. 
1 parte integranta la prezenta  hotarare. 

Art.2. - Se imputerniceste, presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian 
Chiriac, sa semneze, in forma autentica, la notarul public, in numele si pentru Consiliul Judetean 
Braila, Contractul de vanzare cumparare, a imobilului situat in municipiul Braila, str. R.S. 
Campiniu nr. 21, LOT 1, la pretul negociat. 

Art.3 - Dupa incheierea contractului de vanzare cumparare, bunul imobil, cu datele de 
identificare specificate in anexele 2 si 3, parti integrante la prezenta hotarare, va fi inclus in 
domeniul privat al judetului Braila. 

Art.4. - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire prin grija Directiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

Art.5.

 

 -  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Braila si 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
PRESEDINTE,                                                                   CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                      SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                              DUMITREL PRICEPUTU 
                                                             ROMANIA 
                                                             JUDETUL BRAILA 
                                                          CONSILIUL JUDETEAN 
                                                             HOTARAREA NR.140 
                                                               din 27 IUNIE 2017 
privind: insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al  
               judeţului Brăila  
 
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu 
nr.9645/13.06.2017;  
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Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi 
relaţii internaţionale; 

Conform prevederilor art.4 si art.6 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei nr. 81/2003 privind reevaluarea si 
amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, si Ordinului nr. 3.471/2008 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe 
corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, art.91 alin.1 lit.”c”, art. 119 si art.121 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificarile si completarile ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.”c” din Legea nr.215/2001 
republicată, privind administraţia publică locală,  
 

HOTARASTE: 
Art.1. - Se insuseste inventarul actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al 

judetului Braila, conform datelor din Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.2

 

. - Se inlocuieste Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Braila 
nr.26/20.02.2015, cu Anexa nr.1 la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta; 

Art.3

     -    Institutiei Prefectului Judetului Braila  

. -  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila; 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

                
 PRESEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZA 

                                                                                              SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
  FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU 
 
          

        ROMANIA 
            JUDETUL BRAILA 
        CONSILIUL JUDETEAN 

HOTARAREA NR.141 
   din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea trecerii imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere nr.12  din 

domeniul privat, in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului 
Judetean Braila 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017;                                                  
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 9916/16.06.2017;  
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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 temeiul prevederilor art.8, alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 863, lit.”e” din Legea nr. 287/2009, privind 
Codul Civil cu modificarile si completarile ulterioare, art.91, alin.1, lit.”c”, art.119, art.120 alin.1, 
alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicata; 

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

HOTARASTE: 
 Art.1

 

. - Se aproba  trecerea  imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere nr. 12 din 
domeniul privat, in domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila. 

Art.2. - Bunul imobil, cu datele de identificare prezentate in Anexa nr.1 si Anexa nr.2, parti 
integrante la prezenta hotarare, va fi inclus in domeniul public al judetului Braila. 

Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

Art.4

 

. - Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Braila si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 

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

ROMANIA 
    JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 
   HOTARAREA NR.142 

                                                               din 27 IUNIE 2017 
privind: aprobarea transmiterii imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere nr.12   

din domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean 
Braila, in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Braila   

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017;                                                  
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 10161/21.06.2017;  
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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 temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.”c”, si art.123, alin.1 din Legea nr. 215/2001, 
republicata; 

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

HOTARASTE: 
 Art.1

 

. - Se aproba transmiterea imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere nr.12 
din domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in 
administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Braila.   

Art.2. - Bunul imobil, se identifica cu datele  prezentate in Anexa nr.1 si Anexa nr.2, parti 
integrante la prezenta hotarare. 

Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

Art.4

 

. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judetului Braila, 
Spitalului de Pneumoftiziologie si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din 
cadrul Consiliului Judetean Braila. 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

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

  ROMANIA 
      JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 
   HOTARAREA NR.143 
      din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor Vladimirescu pentru cofinantarea 
si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare Centru Civic în localităţile Tudor 
Vladimirescu, Scorţaru Vechi şi Comăneasca, Comuna Tudor Vladimirescu, judeţul 
Brăila”  

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017;  
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila 
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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 Tudor Vladimirescu nr. 2448/06.06.2017, inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 9148/06.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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 

Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor Vladimirescu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Amenajare Centru Civic în localităţile Tudor Vladimirescu, Scorţaru 
Vechi şi Comăneasca, Comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila”.  

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 350.000 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 450.000 lei, reprezentand contributia 
Comunei Tudor Vladimirescu, prin Consiliul local Tudor Vladimirescu, pentru cofinantarea si 
realizarea obiectului asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi 
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tudor Vladimirescu, aprobat pe anul 
2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul 
Local Tudor Vladimirescu, 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 Tudor Vladimirescu, prin 
Consiliul Local Tudor Vladimirescu. 

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 28 de voturi ”pentru”. S-a abtinut de la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona. 

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

ROMANIA 
     JUDETUL BRAILA 

           CONSILIUL JUDETEAN 
   HOTARAREA NR.144 
      din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Unirea, prin Consiliul Local Unirea pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor 
de investitii “Reabilitare dispensar uman, Comuna Unirea” si „Reabilitare termica 
scoala cu clasele I-VIII Unirea si imprejmuire gard”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
 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 adreselor Comunei Unirea nr. 2012/25.04.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 6853/25.04.2017, respectiv 2011/25.04.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 6852/25.04.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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: 
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HOTARASTE: 

Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Unirea, prin Consiliul Local Unirea pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii 
“Reabilitare dispensar uman, Comuna Unirea” si „Reabilitare termica scoala cu clasele I-
VIII Unirea si imprejmuire gard” 

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 245.200 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 162.800 lei, reprezentand contributia 
Comunei Unirea, prin Consiliul local Unirea, pentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii, 
pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Unirea, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Unirea, prin Consiliul Local Unirea, 
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 Unirea, prin Consiliul Local 
Unirea. 

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 28 de voturi ”pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Capatana Marian. 

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

     ROMANIA 
         JUDETUL BRAILA 
      CONSILIUL JUDETEAN 
        HOTARAREA NR.145 

                                                                 din 27 IUNIE 2017 
 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Victoria, prin Consiliul Local Victoria pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor 
de investitii “Înfiinţare Grădiniţă comuna Victoria, sat Mihai Bravu, judeţul Brăila” si 
„Extindere Scoala Gimnaziala Victoria, cu 6 Sali de clasa in comuna Victoria, judetul 
Braila” 
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27  iunie 2017; 

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 adreselor Comunei Victoria nr. 4127/24.05.2017, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9204/07.06.2017, respectiv nr. 4125/24.05.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9206/07.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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 
Victoria, prin Consiliul Local Victoria pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii 
“Înfiinţare Grădiniţă comuna Victoria, sat Mihai Bravu, judeţul Brăila” si „Extindere Scoala 
Gimnaziala Victoria, cu 6 Sali de clasa in comuna Victoria, judetul Braila”. 

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 500.000 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 890.000 lei, reprezentand contributia 
Comunei Victoria, prin Consiliul local Victoria, pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Victoria, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Victoria, prin Consiliul Local Victoria, 
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 Victoria, prin Consiliul Local 
Victoria. 

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 unanimitate de voturi. 

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

ROMANIA 
     JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 
  HOTARAREA NR.146 
     din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Racoviţa, prin Consiliul Local Racoviţa pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Acces pietonal la intrarea în cimitir în comuna Racoviţa, 
judeţul Brăila”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
 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 Racoviţa nr. 1333/07.06.2017, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9217/07.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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: 
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HOTARASTE: 

Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Racoviţa, prin Consiliul Local Racoviţa pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Acces pietonal la intrarea în cimitir în comuna Racoviţa, judeţul Brăila”.  

Art. 2.

2017, 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. 

 - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 19.078 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul  

Art. 3 - Costurile utile si necesare, in suma de 12.719,57 lei, reprezentand contributia 
Comunei Racoviţa, prin Consiliul local Racoviţa, pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Racoviţa, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Racoviţa, prin Consiliul Local 
Racoviţa, 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 Racoviţa, prin Consiliul Local 
Racoviţa. 

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 28 de voturi ”pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Capatana Marian. 

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

ROMANIA 
     JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 
   HOTARAREA NR.147 
       din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Viziru, prin Consiliul Local Viziru pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Reabilitare şi modernizare Cămin Cultural Lanurile, judeţul Brăila”  
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
 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 Viziru nr. 5049/16.06.2017, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9925/16.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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 
Viziru, prin Consiliul Local Viziru pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ 
Reabilitare şi modernizare Cămin Cultural Lanurile, judeţul Brăila”.  

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 474.771 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 670.000 lei, reprezentand contributia 
Comunei Viziru, prin Consiliul local Viziru, pentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii, pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Viziru, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Viziru, prin Consiliul Local Viziru, 
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 Viziru, prin Consiliul Local Viziru. 
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 28 de voturi ”pentru”. S-a abtinut de la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona. 

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

   ROMANIA 
       JUDETUL BRAILA 
   CONSILIUL JUDETEAN 
     HOTARAREA NR.148 
       din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului 
de investitii “ Extindere sediu Primăria Cazasu”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
 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 Cazasu nr. 3770/07.06.2017, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9238/07.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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: 

 
 
 
 



32_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.6/2017 _____________ 
 
HOTARASTE: 

Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ 
Extindere sediu Primăria Cazasu”.  

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 227.243,00 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 235.555,7 lei, reprezentand contributia 
Comunei Cazasu, prin Consiliul local Cazasu, pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Cazasu, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu, 
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 Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu. 

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 28 de voturi ”pentru”. S-a abtinut de la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona. 

 

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

ROMANIA 
     JUDETUL BRAILA 
  CONSILIUL JUDETEAN 
   HOTARAREA NR.149 
      din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Bărăganul, prin Consiliul Local Bărăganul pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivelor de investitii “Clădire multifuncţională P+1E, Parţial (Dispensar uman)” 
si „Înfiinţare teren de sport multifuncţional în comuna Bărăganul, judeţul Brăila”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 



  
_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.6/2017 _____________33 

 
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 adreselor Comunei Bărăganul nr. 3086/06.06.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9224/07.06.2017, respectiv 3287/19.06.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 10052/20.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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 
Bărăganul, prin Consiliul Local Bărăganul pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de 
investitii “Clădire multifuncţională P+1E, Parţial (Dispensar uman)” si „Înfiinţare teren de 
sport multifuncţional în comuna Bărăganul, judeţul Brăila”  

Art. 2.
obiectului asocierii, in suma de 475.404,392 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului 
Braila, pe anul 2017, 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. 

 - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea 

Art. 3
Comunei Bărăganul, prin Consiliul local Bărăganul, pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Bărăganul, aprobat pe anul 2017. 

 - Costurile utile si necesare, in suma de 608.315,412 lei, reprezentand contributia         

Art. 4.
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Bărăganul, prin Consiliul Local 
Bărăganul, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

 - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre  

           Art. 5.
          

 - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art. 6.

Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Bărăganul, prin 
Consiliul Local Bărăganul. 

 - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului  
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Art. 7.

Administrare  patrimoniu si evidenta bugetara si Directia Tehnica si Lucrari Publice. 
 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia  

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 unanimitate de voturi. 

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

         ROMANIA 
  JUDETUL BRAILA 

        CONSILIUL JUDETEAN 
          HOTARAREA NR.150 

  din 27 IUNIE 2017 
 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Racoviţa, prin Consiliul Local Racoviţa pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivelor de investitii “Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice – Lucrări 
finalizare obiectiv” si „Lucrări conexe pentru Centrul Rezidenţial pentru Persoane 
Vârstnice ”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
 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 adreselor Comunei Racoviţa nr. 1334/07.06.2017, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9218/07.06.2017, respectiv nr. 1332/07.06.2017 şi nr. 1486/16.06.2017 , 
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 9216/07.06.2017 şi nr. 9914/16.06.2017 ; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
; 
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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 
Racoviţa, prin Consiliul Local Racoviţa pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii 
“Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice – Lucrări finalizare obiectiv” si „Lucrări 
conexe pentru Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice ”  

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 145.530 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 123.624,41 lei, reprezentand contributia 
Comunei Racoviţa, prin Consiliul local Racoviţa, pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Racoviţa, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Racoviţa, prin Consiliul Local 
Racoviţa, 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 Racoviţa, prin Consiliul Local 
Racoviţa. 

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 unanimitate de voturi. 

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

          CONSILIUL JUDETEAN 
 HOTARAREA NR.151 

    din 27 IUNIE 2017privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, cu Comuna Zăvoaia, prin Consiliul Local Zăvoaia pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “Modernizare centru civic în Comuna Zăvoaia 
prin înfiinţarea de parcări auto şi accese pietonale şi auto la proprietăţi”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
 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 Zăvoaia nr. 2593/12.06.2017, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9576/12.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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 

Zăvoaia, prin Consiliul Local Zăvoaia pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Modernizare centru civic în Comuna Zăvoaia prin înfiinţarea de parcări auto şi accese 
pietonale şi auto la proprietăţi”.  

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 293.905 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 270.000 lei, reprezentand contributia 
Comunei Zăvoaia, prin Consiliul local Zăvoaia, pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Zăvoaia, aprobat pe anul 2017. 
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Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 

Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Zăvoaia, prin Consiliul Local Zăvoaia, 
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 Zăvoaia, prin Consiliul Local Zăvoaia. 

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 unanimitate de voturi. 

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

  ROMANIA 
    JUDETUL BRAILA 

           CONSILIUL JUDETEAN 
            HOTARAREA NR.152 

                                                          din 27 IUNIE 2017 
 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul 

Insuratei, prin Consiliul Local Insuratei pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivelor de investitii “Modernizare drum comunal DC 21 km 0+000 – 2+500 in 
Orasul Insuratei, judetul Braila” si „Construire gradinita Ion Creanga in orasul 
Insuratei, judetul Braila”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
 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 adreselor Orasului Insuratei nr. 5729/05.05.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 7395/05.05.2017, respectiv 5728/05.05.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 7396/05.05.2017; 
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Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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 Orasul 
Insuratei, prin Consiliul Local Insuratei pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii 
“Modernizare drum comunal DC 21 km 0+000 – 2+500  in Orasul Insuratei, judetul Braila” si 
„Construire gradinita Ion Creanga in orasul Insuratei, judetul Braila”.  

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 722.970,98 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 1.112.790,47 lei, reprezentand contributia 
Orasul Insuratei, prin Consiliul Local Insuratei, pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Orasului Insuratei,  aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul Insuratei, prin Consiliul Local Insuratei, 
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 Orasul Insuratei, prin Consiliul Local 
Insuratei. 

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 unanimitate de voturi. 

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

    JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 HOTARAREA NR.153 
    din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Mircea Vodă, prin Consiliul Local Mircea Vodă pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivelor de investitii “Cort cu structură metalică pentru acoperire teren 
asport”  si „Anexe sanitare, gradene şi împrejmuire teren sport”, sat Mircea Vodă, 
comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 

 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 adreselor Comunei Mircea Vodă nr. 3154/19.06.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 10010/19.06.2017, respectiv 3155/19.06.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 10011/19.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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 
Mircea Vodă, prin Consiliul Local Mircea Vodă pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de 
investitii “Cort cu structură metalică pentru acoperire teren sport”  si „Anexe sanitare, 
gradene şi împrejmuire teren sport”. 

Art. 2.

 

 - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 500.000 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul  
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2017, 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 310.000 lei, reprezentand contributia        
Comunei Mircea Vodă, prin Consiliul local Mircea Vodă, pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Mircea Vodă, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4.
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Mircea Vodă, prin Consiliul Local 
Mircea Vodă, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

 - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre  

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 Mircea Vodă, prin Consiliul Local 
Mircea Vodă. 

Art. 7.
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia Tehnica si Lucrari Publice. 

 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia  

Art. 8.
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.  

 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei  

 
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi ”pentru”. S-au abtinut de la vot doamnele consilier judetean Draghincescu Simona si 
Banica Carmen Elena. 

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

  ROMANIA 
    JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 
   HOTARAREA NR.154 
      din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Grădiştea, prin Consiliul Local Grădiştea pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivelor de investitii “Construire Capelă în sat Grădiştea, comuna Grădiştea, 
judeţul Brăila” si „Construire toalete şi reabilitare interioară la şcoala profesională 
„Emil Drăgan” Grădiştea – Corp şcoala primară Grădiştea, sat Grădiştea, judeţul 
Brăila”  
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 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 adreselor Comunei Grădiştea nr. 2479/19.06.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9983/19.06.2017, respectiv 2481/19.06.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 9982/19.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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.
Comuna Grădiştea, prin Consiliul Local Grădiştea pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor 
de investitii “Construire Capelă în sat Grădiştea, comuna Grădiştea, judeţul Brăila” si 
„Construire toalete şi reabilitare interioară la şcoala profesională „Emil Drăgan” Grădiştea 
– Corp şcoala primară Grădiştea, sat Grădiştea, judeţul Brăila”  

 - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu  

Art. 2.
obiectului asocierii, in suma de 355.761,82 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului 
Braila, pe anul 2017, 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. 

 - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea  

Art. 3
Comunei Grădiştea, prin Consiliul local Grădiştea, pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Grădiştea, aprobat pe anul 2017. 

 - Costurile utile si necesare, in suma de 450.841,04 lei, reprezentand contributia  

Art. 4.
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Grădiştea, prin Consiliul Local 
Grădiştea, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

 - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre  

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 Grădiştea, prin Consiliul Local 
Grădiştea. 
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Art.7.

administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia Tehnica si Lucrari Publice. 
 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia  

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 unanimitate de voturi. 

 

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

ROMANIA 
   JUDETUL BRAILA 

          CONSILIUL JUDETEAN 
 HOTARAREA NR.155 
    din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Dudeşti, prin Consiliul Local Dudeşti pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivelor de investitii “Renovare cămin cultural Dudeşti” si  „Camere de 
supraveghere+reţea informatică, sat Dudeşti şi sat Tătaru ”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
 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 adreselor Comunei Dudeşti nr. 2819/19.06.2017, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 10027/20.06.2017, respectiv nr. 2820/19.06.2017 , inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 10028/20.06.2017 ; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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: 
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HOTARASTE: 

Art.1.
Comuna Dudeşti, prin Consiliul Local Dudeşti pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de 
investitii “Renovare cămin cultural Dudeşti” si „Camere de supraveghere+reţea informatică, 
sat Dudeşti şi sat Tătaru ”  

 - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu  

Art. 2.
obiectului asocierii, in suma de 409.906 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, 
pe anul 2017, 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. 

 - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea  

Art. 3
contributia Comunei Dudeşti, prin Consiliul local Dudeşti, pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Dudeşti, aprobat pe anul 2017. 

 - Costurile utile si necesare, in suma de 283.611,78 lei, reprezentand  

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Dudeşti, prin Consiliul Local Dudeşti, 
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 Dudeşti, prin Consiliul Local Dudeşti. 

Art. 7.
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia Tehnica si Lucrari Publice. 

 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia   

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 unanimitate de voturi. 

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

  ROMANIA 
    JUDETUL BRAILA 

            CONSILIUL JUDETEAN 
   HOTARAREA NR.156 
     din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de 
investitii “Amenajare centru civic si trotuare in Comuna Jirlau, Judetul Braila” si 
„Sistematizarea strazii Ramnicu Sarat in Comuna Jirlau, Judetul Braila”  
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 
 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 adreselor Comunei Jirlau nr. 3502/20.06.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 10117/20.06.2017, respectiv 3504/20.06.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 10118/20.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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 
Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii 
“Amenajare centru civic si trotuare in Comuna Jirlau, Judetul Braila” si „Sistematizarea 
strazii Ramnicu Sarat in Comuna Jirlau, Judetul Braila”.  

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 497.196, 81 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe 
anul 2017, 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 510.000 lei, reprezentand contributia 
Comunei Jirlau, prin Consiliul local Jirlau, pentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii, pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Jirlau, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau, 
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 Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau. 
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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 unanimitate de voturi. 

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

ROMANIA 
   JUDETUL BRAILA 

          CONSILIUL JUDETEAN 
           HOTARAREA NR.157 

   din 27 IUNIE 2017 
 
privind:  aprobarea rectificarii unei erori materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului 

Judetean Braila nr. 117/24.05.2017 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui  Consiliului Judetean Braila; 
 Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub 

nr.10200/21.06.2017, prin care se propune indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii 
 Consiliului Judetean Braila nr. 117/24.05.2017, in sensul inscrierii corecte a sumei 
reprezentand contributia Consiliului Judetean Braila respectiv “126.673,78 lei” in loc de 
“151350,51 lei”, cum eronat a fost preluat in hotarare; 

Tinand seama de faptul ca in cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
117/24.05.2017 a fost trecuta din eroare contributia Consiliului Judetean Braila in cuantum de 
“151.350,51 lei” in loc de  “126.673,78 lei” cum ar fi fost corect; 

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

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 aproba rectificarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr. 117/24.05.2017, in sensul inscrierii corecte, in continutul art. 2, a sumei reprezentand  
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contributia Consiliului Judetean Braila respectiv “126.673,78” in loc de “151.350,51 lei”, cum 
eronat a fost preluat in hotarare. 

Art. 2 – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 117/24.05.2017 se 
mentin. 

Art. 3

 

 -  Secretarul judetului va comunica prin intermediul Compartimentului cancelarie si 
arhiva, prezenta hotarare Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrarea 
patrimoniului public si privat si Primariei Comunei Traian, in vederea aducerii la indeplinire a 
prevederilor ei. 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 
        PRESEDINTE,                                                                    CONTRASEMNEAZA 
                                                                                           SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU 
 
                                                                ROMANIA 
                                                             JUDETUL BRAILA 
                                                         CONSILIUL JUDETEAN 
                                                           HOTARAREA NR.158 
                                                              din 27 IUNIE 2017 
 
privind:  rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii 

publice, pe anul 2017 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017; 
Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean  Braila la 

proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de 
investitii publice, pe anul 2017 si Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 
inregistrat sub nr. 10038/20.06.2017.  

Vazand raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si 
privat al judetului; 

Cunoscand prevederile art. 5, alin. 2, art. 19 alin. 2, art. 41, art. 48, alin. 1, art. 58, alin. 1 
lit.(a) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 

In conformitate cu prevederile  art. 91, alin. 3, lit. a din Legea administratiei publice locale 
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. 
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HOTARASTE: 

Art.1  Se aproba rectificarea bugetului local, conform anexelor nr. 1, 1a si 1b, parti 
integrante din prezentul proiect de  hotarare. 

Art.2 Se aproba rectificarea bugetului aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean 
Braila, capitolele 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe “, 66.02. “Sanatate” ,  67.02 “Cultura, 
recreere si religie “  si  84.02 “ Drumuri si poduri “ conform anexei nr. 2. 

Art.3 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila, 
conform anexei nr.3 , parte integranta din prezentul proiect de  hotarare. 

Art.4 Se aproba rectificarea bugetului si Programul de investitii publice pe anul 2017 
pentru Scoala Gimnaziala Speciala Tichilesti, conform anexelor nr. 4 si 5, parti integrante din 
prezentul proiect de  hotarare. 

Art.5  Se aproba rectificarea bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii, 
conform anexelor nr.6 , 6a, 6b. 

Art.6  Se aproba rectificarea bugetului Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor, 
conform anexei nr.7, parte integranta din prezentul proiect  de hotarare. 

Art.7  Se aproba rectificarea bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Braila si Programul 
de investitii publice pe anul 2017, sursa de finantare – Venituri proprii spital- Medicina legala, 
conform anexelor nr. 8 si  9 , parti integrante din prezentul proiect de hotarare. 

Art.8  Se aproba rectificarea bugetului Muzeului  Brailei “Carol I”, conform anexei nr.10, 
parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

Art.9 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale, conform anexei nr.11, parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

Art.10  Se modifica situatia cotizatiilor si contributiilor finantate din bugetul propriu al 
judetului Braila pe anul 2017, conform anexei nr.12, parte integranta din prezentul proiect de 
hotarare. 

Art.11 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice al Unitatii Administrativ 
Teritoriale a  judetului Braila, pe anul 2017, conform anexei nr.13, parte integranta din prezenta  
hotarare. 

Art.12  Se aproba modificarea  sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar 2016, la 53.160,50 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare, pentru anul 2017. 

Art.13 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta bugetara va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art.14

    

 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 de voturi ”pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Danaila Zaharia Alexandru. 

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

       JUDETUL BRAILA 
  CONSILIUL JUDETEAN 
   HOTARAREA NR.159 
      din 27 IUNIE 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Sistematizare verticala, amenajare parcaj longitudinal, 
trotuare si constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de 
suprafata in localitatea Rimnicelu, comuna Rimnicelu, judetul Braila”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 iunie 2017; 

 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 adreselor Comunei Rimnicelu nr. 2014/12.06.2017 si 2196/22.06.2017, 
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 9551/12.06.2017, respectiv 10282/22.06.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
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 
Rimnicelu, prin Consiliul Local Rimnicelu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Sistematizare verticala, amenajare parcaj longitudinal, trotuare si constructii anexe pentru 
colectarea si evacuarea apelor pluviale de suprafata in localitatea Rimnicelu, comuna 
Rimnicelu, judetul Braila”.  

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 193.483,41 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 160.875,147 lei, reprezentand contributia Comunei 
Rimnicelu, prin Consiliul local Rimnicelu, pentru cofinantarea si realizarea obiectului  
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asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul 

de venituri si cheltuieli al Comunei Rimnicelu, aprobat pe anul 2017. 
Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 

Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Rimnicelu, prin Consiliul Local 
Rimnicelu, 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 Rimnicelu, prin Consiliul Local 
Rimnicelu. 

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 unanimitate de voturi. 

 

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

ROMANIA 
  JUDETUL BRAILA 

        CONSILIUL JUDETEAN 
          HOTARAREA NR.160 

 din 27 IUNIE 2017 
 
privind:  aprobarea rectificarii unei erori materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului 
               Judetean Braila nr. 43/10.03.2017 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 iunie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui  Consiliului Judetean Braila; 

  Luand in discutie raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 
inregistrat sub nr. 10448/26.06.2017, prin care se propune indreptarea erorii materiale din 
cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 43/10.03.2017, in sensul inscrierii corecte a 
perioadei reprezentand servicii de interventie prestate de remorcherul Lainici respectiv “perioada 
08.01.2017-15.01.2017” in loc de “perioada 08.01.2016-15.01.2017”, cum eronat a fost preluat in 
hotarare; 

Tinand seama de faptul ca in titlul si in cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
43/10.03.2017 a fost trecuta din eroare perioada de prestare a serviciilor de interventie a 
remorcherului Lainici  “08.01.2016-15.01.2017” in loc de  “08.01.2017-15.01.2017” cum ar fi fost 
corect; 
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Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 

relatii publice si relatii internationale si Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public 
si privat al judetului; 

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 aproba rectificarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 43/10.03.2017, in sensul inscrierii corecte, in titlul si in continutul art. 1, a perioadei 
reprezentand servicii de interventie prestate respectiv “perioada 08.01.2017-15.01.2017” in loc de 
“perioada 08.01.2016-15.01.2017”, cum eronat a fost preluat in hotarare. 
Art. 2 – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 43/10.03.2017 se mentin. 
Art. 3
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.  

 -  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei    

 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

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

   JUDE|UL BRĂILA 
MUNICIPIUL BRĂILA 

      CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 
HOTARAREA  NR. 243 

             din 30.06.2017 
 
Privind: Modificarea H.C.L.M. nr.275/31.10.2012 modificată prin H.C.L.M. nr.174/30.06.2014 

si H.C.L.M. nr.251/27.07.2016, referitoare la „Acordarea de facilităti pe mijloacele de 
transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului 
Brăila”. 

    CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 
 
 La initiativa Primarului Municipiului Brăila; 
Având în vedere adresa S.C. Braicar S.A. Brăila nr.5040/19.06.2017 înregistrată la Primăria 
Municipiului Brăila sub nr.24537/20.06.2017, raportul de specialitate al Directiei Finantelor 
Publice Locale, precum si rapoartele comisiilor  de specialitate nr.1 si 4 din cadrul C.L.M. Brăila; 

În conformitate cu prevederile art.51 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr.92/2007 – legea serviciilor de 
transport public local, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare, H.C.L.M. nr.275/31.10.2012 modificată 
prin H.C.L.M. nr.174/30.06.2014 si H.C.L.M. nr.251/27.07.2016; 
 În baza art.36, alin.(1) si (2) lit.d) si alin.(6), lit.a), pct.14 din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul art.45, alin.(1) si (2) lit.a), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 
nr.215/2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare: 
 

HOTARASTE  : 
Art.I

a) acordarea de gratuități pe mijloacele de transport în comun, respectiv tramvai sau autobuz, 
persoanelor cu domiciliul în Municipiul Brăila, beneficiare ale categoriilor de pensii reglementate 
de către art.51 din Legea nr.263/2010 ale căror venituri nete din pensii se situează sub nivelul a 
1.200 lei lunar inclusiv, cu exceptia categoriilor prevăzute în legile speciale mentionate în 
hotărâre; 

 Începând cu luna iulie 2017, se aprobă majorarea plafonului veniturilor din pensie 
care se iau în calcul la acordarea facilitătilor pentru categoriile prevăzute la art.1 alin. (1) și (2) din 
anexa la H.C.L.M. nr.275/31.10.2012, modificată prin H.C.L.M. nr.174/30.06.2014 si H.C.L.M. 
nr.251/27.07.2016, după cum urmează: 

b) acordarea de facilităti pe mijloacele de transport în comun, respectiv tramvai sau autobuz, 
persoanelor cu domiciliul în Municipiul Brăila, beneficiare ale categoriilor de pensii reglementate 
de către art.51 din Legea nr.263/2010 ale căror venituri nete din pensii sunt mai mari de 1.201 lei 
lunar cu exceptia categoriilor prevăzute în legile speciale menționate în hotărâre, în sensul 
eliberării de abonamente pentru autobuz sau tramvai cu 50% reducere. 
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Art.II

a) În cuprinsul alineatului 1 se modifică nivelul veniturilor nete din pensie, respectiv la 1.200 lei 
lunar inclusiv.  

  Se aprobă modificarea art.1 alin.(1) si (2)  din anexa la H.C.L.M. nr.275/31.10.2012, 
modificată prin H.C.L.M. nr.174/30.06.2014 si H.C.L.M. nr.251/27.07.2016, după cum urmează: 

b)    În cuprinsul alineatului 2 se modifică veniturile nete din pensie, respectiv mai mari de 1.201 
lei lunar, inclusiv. 

Art.III

 

 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin 
Directia Finantelor Publice Locale si S.C. Braicar S.A. Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o 
va comunica celor interesați si o va aduce la cunostintă publică.  

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
BOSNEAG SORIN - EUGEN 

              
            CONTRASEMNEAZĂ 
                         SECRETAR, 

                  DRĂGAN ION 
       R O M Â N I A 
    JUDEŢUL BRĂILA 
   MUNICIPIUL BRĂILA 

       CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 
             HOTARAREA  NR. 245 

          din 30.06.2017 
 

Privind: Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin 
domeniului public al Municipiului Brăila. 

 
       CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 

 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al Direcţiei 
Patrimoniu, Instituției Arhitectului Sef, Directiei Juridic Contencios Administratie Publică Locală si 
Directiei Finanțelor Publice Locale, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 
5 din cadrul C.L.M. Brăila;   
 În conformitate cu prevederile Codului Civil, art.14, 15 și 16 din Legea nr.213/1998, privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 7/1996 – legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.20 alin.(1) lit.e) şi art. 28 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi art.21 lit.a) din Legea 
nr.195/2006, legea - cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În baza art. 36 alin. (1), (2) lit. c) si alin.(5) lit.a) din Legea nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1) şi (3) 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 Regulamentul privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin 

domeniului public al Municipiului Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2

 

 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. 
Brăila nr.199/20.07.2015, îsi încetează aplicabilitatea. 

Art.3

 

 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin 
Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Juridic Contencios Administraţie Publică 
Locală, Direcţia Finanţelor Publice Locale, Serviciul de Utilitate Publică de Administrare si 
Gospodărire Locală si Politia Locală Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la 
cunostintă publică si comunica celor interesaţi. 

        PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
         BOSNEAG SORIN - EUGEN 

              
                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                SECRETAR, 
                                 DRĂGAN ION 
 
*Anexa la H.C.L.M. nr.245/30.06.2017 se poate studia pe site-ul www.primariabraila.ro, sectiunea ”Consiliul Local/Hotărâri ale 
Consiliului Local”. 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

HOTARAREA  NR. 246 
                                                                 din 30.06.2017 
 

Privind: Modificarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila. 

 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 

 
 La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcţiei Patrimoniu și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum şi 
rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 din cadrul C.L.M. Brăila;  
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În conformitate cu prevederile art.698 și art.1609 – 1614 Cod civil, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii nr.7/1996 – legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.350/2001, privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c) din  Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) şi (3), 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

„b) prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași 
persoane, operațiunea de novare reglementată prin H.C.L.M. Brăila nr.4/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător și situațiilor 
juridice reglementate de prezentul regulament”. 

 Se aprobă modificarea punctului 6.1 lit.b) din anexa nr.1 la H.C.L.M. Brăila 
nr.101/30.03.2017, ce va avea următorul cuprins: 

Art.II

 

 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin 
Direcţia Patrimoniu și Direcţia Finanţelor Publice Locale, iar Secretarul Municipiului Brăila o va 
comunica celor interesaţi și o va aduce la cunoștință publică. 

 
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ, 
BOSNEAG SORIN - EUGEN 

                                                                                   
              
          CONTRASEMNEAZĂ 
                    SECRETAR, 

       DRĂGAN ION 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

HOTARAREA  NR. 247 
 din 30.06.2017 
 
Privind: Stabilirea chiriei pentru locuintele construite de către Agentia Natională pentru 

Locuinte în Municipiul Brăila, prin ”Programul de construire de locuinte pentru 
tineri, destinate închirierii”, aflate în proprietatea privată a statului, pentru 
perioada 01.06 .2017 – 31.12.2017. 
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 
 

La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 

Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al Serviciului 
de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor, precum și raportul comisiei 
de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila; 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin (4) şi alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi H.G.R. nr. 304/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001; 

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi d), alin.(5) lit.b) şi 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 legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTARASTE  : 
 

Art.1

(2) Adeverintele necesare calculului chiriei cu veniturile brute ale membrilor familiei vor fi 
prezentate pentru perioada 1 mai 2016 – 31 aprilie 2017, până la data de 30.06.2017, iar pentru 
titularii contractelor de închiriere care nu prezintă adeverințe cu venituri realizate lunar, pe 
ultimele 12 luni sau venituri din alte activităti, coeficientul de pondere aplicat va fi de 1,00. 

 (1) Se aprobă chiria pentru locuintele construite de către Agentia Natională pentru 
Locuinte în Municipiul Brăila, prin ”Programul de construire de locuinte pentru tineri, destinate 
închirierii”, aflate în proprietatea privată a statului, pentru perioada 01.06 .2017 – 31.12.2017, 
conform anexelor nr.1 si 2, părti integrante din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă valoarea cotei în cuantum de 0,5% atribuită autorității publice locale din 
valoare de înlocuire a constructiei, pentru tinerii cu vârsta peste 35 de ani. 

Art.3

 

 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin 
Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor, iar Secretarul 
Municipiului Brăila o va aduce la cunoştinţă şi o va comunica celor interesaţi. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ, 
BOSNEAG SORIN - EUGEN 

                                                                                   
              
          
                     CONTRASEMNEAZĂ 
                    SECRETAR, 

       DRĂGAN ION 
 
 
 
 
*Anexele nr.1 si 2 la H.C.L.M. nr.247/30.06.2017 se pot studia pe site-ul www.primariabraila.ro, sectiunea ”Consiliul Local/Hotărâri 
ale Consiliului Local”. 
 



56_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.6/2017 _____________ 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

HOTARAREA  NR. 250 
 din 30.06.2017 

 
Privind: Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare 

excepționale acordate, pentru anul 2017, la nivelul Municipiului Brăila în 
conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 

 
La inițiativa Primarului Municipiului Brăila; 
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al 

Direcției de Asistență Socială, precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 4 din cadrul 
C.L.M. Brăila;  

În conformitate cu prevederile art.130 - 132 din Legea nr.272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza art. 36 alin.(1) și (2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct. 2 din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin.(1), alin.(2) lit. a) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 
            Art.1

            (2)  Pot beneficia de prestații financiare excepționale și familiile cu copii care 
locuiesc pe raza Municipiului Brăila fără forme legale. În această situație ancheta socială va 
stabili perioada și condițiile în care locuiesc. 

 (1)  Primarul acordă prestații financiare excepționale de la bugetul local, prin 
Direcția de Asistență Socială, în limita fondurilor disponibile, familiilor cu copii, cu 
domiciliul/reședința pe raza Municipiului Brăila, care îngrijesc copilul și se confruntă temporar cu 
probleme financiare determinate de o situație excepțională ce pun în pericol dezvoltarea 
armonioasă a copilului, conform metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale 
prevăzută în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2

            (2) Pentru anul 2017 se alocă suma de 15.000 lei din bugetul Direcției de 
Asistență Socială Brăila pentru acordarea prestațiilor financiare excepționale. 

 (1) Se stabilește, pentru anul 2017, cuantumul maxim al prestațiilor financiare 
excepționale acordate la nivelul municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, la nivelul sumei de 1200 lei. 

            Art.3  (1) Prestațiile financiare excepționale se acordă în bani și/sau tichete sociale pentru 
situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare 
determinate de o situație excepțională și care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Pentru copiii ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea 
corespunzătoare, ori ca urmare a necesității suportării unor cheltuieli particulare destinate 
legăturii copilului cu familia sa este necesară intervenția colectivității locale și a structurilor ei 
asociative întrucât familia cu copii nu își poate asigura integral nevoile sociale. 
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               (2)  Prestația financiară excepțională se acordă familiilor cu copii care realizează 
venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei. 

         (3) Pentru  anumite  situații  deosebite,  bine  întemeiate și motivate prin  ancheta 
socială, se poate acorda prestație financiară excepțională și familiilor cu copii care realizează pe 
membru de familie un venit superior celui stabilit; se  vor  avea  în  vedere, cu  precădere, acele 
situații de natură medicală deosebite.  

         (4) Ancheta socială constituie elementul esențial în evaluarea contextului familial, a 
veniturilor, a condițiilor de locuire, a stării de sănătate și a gradului de dependență ale familiei cu 
copii care solicită prestația financiară excepțională, precum și proba legală în instanțele 
judecătorești, în legătură cu acordarea sau neacordarea ajutorului; răspunderea asupra 
conținutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat și semnat ancheta socială; la 
definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc 
situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului, caz în care 
declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul Direcției de Asistență Socială. 

         (5) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru 
întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia cu copii nu îndeplinește condițiile de 
acordare a prestației financiare excepționale. 
        Art.4 (1) Tichetul social

      (2) Distribuirea tichetelor sociale este efectuată prin casieria Direcției de Asistență 
Sociala, pe baza dispoziției primarului și a situației întocmite de serviciul de specialitate.  

: prin mențiunea imprimata pe tichet, cu privire la domeniul de 
folosință al acestuia, respectiv pentru achiziţionarea produselor alimentare, igienico-sanitare, a 
produselor de îmbrăcăminte, încălțăminte şi/sau a rechizitelor și echipamentelor școlare, este 
garantată utilizarea fondurilor oferite beneficiarilor, în scopul propus. 

      (3) Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la prestația 
financiară excepțională și pentru tipărirea formularelor cererii se asigură din bugetul local. 

       (4)  Achiziția tichetelor sociale se face în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 
actualizată, privind achizițiile publice, prin Direcția de Asistență Socială, din bugetul local, ținând 
seama de dispersia geografică și numărul operatorilor economici cu care unitățile emitente sunt 
autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale precum și 
calitatea și prețul produselor comercializate de operatorii economici care au încheiat contracte cu 
unitățile emitente. 

       (5) Valoarea nominală a tichetului social este în suma de 10 lei. 
       (6) Tichetul social are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția 

tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 
ianuarie a anului următor. 
        (7) Utilizarea tichetelor sociale, de către beneficiar, trebuie sa se efectueze într-o 
perioada de 30 zile de la data distribuirii acestora.  
       (8)  Este interzisă: 

a) utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea 
acestora prin transformarea în bani. 

b) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social, în cazul în care suma 
corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului.   

c) comercializarea tichetelor sociale în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori 
servicii. 

d) utilizarea tichetelor sociale în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând 
produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare 
autocolantele speciale ale unităţii emitente. 

        Art.5

 

 (1) Cuantumul prestației financiare excepționale se stabilește prin dispoziţia primarului, 
în limita sumelor aprobate în bugetul Direcției de Asistență Socială, în urma efectuării anchetei  
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sociale de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, în care se va 
reflecta starea socială şi financiară a solicitantului. 
       (2)  Prestația financiară excepțională se acordă familiilor cu copii, astfel:  
a) o singură dată pe an, în limita a 1200 lei, pentru plata utilităților (chirie, energie electrică, 
gaze naturale, apă și canal, întreținere), alte situații care țin de obligațiile reprezentantului legal al 
copilului cu privire la creșterea, educarea și îngrijirea acestuia, în lei, și/sau sub forma de tichete 
sociale

b) familia monoparentală cu minim 1 copil poate fi sprijinită, 

 pentru achiziţionarea produselor alimentare, igienico-sanitare, a produselor de 
îmbrăcăminte, încălțăminte şi/sau a rechizitelor și echipamentelor școlare. 

o singură dată pe an, pe o 
perioadă de până la 4 luni consecutiv, cu  maximum 300 lei/lună

      (3) Nu se acordă prestație financiară excepțională pentru achitarea de penalități, 
dobânzi de întârziere, comisioane, cheltuieli de executare silită ori judiciare, etc. 

 pentru plata parțială/totala a 
utilităților ( chirie,  energie  electrică,  gaze  naturale,  apă  și  canal,  întreținere),  alte situații care 
țin de obligațiile reprezentantului  legal   al copilului  cu privire  la  creșterea, educarea și îngrijirea 
acestuia, în lei, și/sau prin acordarea de tichete sociale pentru achiziţionarea produselor 
alimentare, igienico-sanitare, a produselor de îmbrăcăminte, încălțăminte şi/sau a rechizitelor și 
echipamentelor școlare.  

(4)  În  cazul familiei monoparentale cu minim 1 copil, precizată la alin.2 lit.b):  
(a) dacă condițiile acordării se modifică, dreptul la prestația financiară excepțională încetează

(b) Sumele reprezentând prestația financiară excepțională se vor recupera de la titularul 
dreptului, pe baza dispoziției emise de primar, în termenul general de prescripție prevăzut 
de lege.  

 
cu luna în care acestea au intervenit.  

         (5) Dacă titularul prestației financiare excepționale se află în imposibilitatea încasării 
acesteia, din motive bine întemeiate, ajutorul se ridică de celalalt părinte/reprezentant legal al 
copilului, ca urmare a stabilirii filiației față de tata. 

         (6) Dreptul la prestație financiară excepțională încetează

          (7) Titularul dreptului la prestație financiară excepțională, prevăzut la art.5 alin.(2) lit.b), 
are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia, în 
termen de 10 zile de la producerea acesteia.  

 dacă se constată că tichetele 
sociale au fost utilizate la achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora 
prin transformarea în bani. 

           (8) Familia este formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care 
locuiesc împreună. 

           (9) Se asimilează termenului familie, bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai 
fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi se gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în 
ancheta socială. 

          (10) Se asimilează termenului familie, părinții (soții) și copiii acestora, dintre care unul 
din soți locuiește cu copiii aflați în întreținere, iar celălalt soț locuiește/lucrează în altă localitate/în 
străinătate (cu sau fără forme legale) 

          (11) Termenul familie monoparentală desemnează familia formată din persoana singură 
şi copilul/copiii acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta. 

           (12) Prin persoană singură, se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele 
situaţii: 

a) este necăsătorită; 
b) este văduvă; 
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c) este divorţată; 
d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 
e) al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau 

execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; 
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e); 
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se 

află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) - e).   
       (13) Dispoziția de acordare/neacordare a prestației financiare excepționale prevăzută de 

prezenta hotărâre are la baza cererea scrisă a oricăruia dintre părinții firești ai copilului sau a 
reprezentantului legal al acestuia însoțită de documentele doveditoare și ancheta socială 
efectuată de personalul Direcției de Asistență Socială. 
           Art.6 (1) Solicitanţii prestației financiare excepționale au obligaţia de a depune la 
secretariatul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila o cerere scrisă (anexa 2) însoțită de documente 
doveditoare

          (2) Cererea scrisă poate fi realizată de către oricare dintre părinții firești ai copilului sau de 
reprezentantul legal al acestuia; 

 privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana 
singura și situația care generează solicitarea sprijinului financiar, potrivit anexei nr.2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

reprezentantul legal 

care poate solicita numai pentru copiii proprii, la solicitarea  persoanei care a fost numită tutore, 
sau persoana către care a fost dispusă delegarea temporară a autorității părintești prin sentința 
civilă); 

este părintele sau persoana desemnată, 
potrivit legii, să exercite drepturile și sa îndeplinească obligațiile părintești față de copil (persoana 
care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în 
plasament sau în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului  maternal profesionist  

              (3) Documentele doveditoare,

a) copie buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru 
solicitant și fiecare membru al familiei sau al persoanelor  cu care solicitantul locuiește, 
certificat de naștere pentru copil/copii; 

 aflate în termen de valabilitate, care însoțesc cererea 
sunt, după caz: 

b) acte de identitate eliberate de către autoritățile române competente, în cazul cetățenilor 
străini sau apatrizi; 

c) certificatul de atestare fiscala

d) 

 pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale și alte 
venituri ale bugetului local, pentru solicitant și fiecare membru al familiei/persoana cu care 
acesta locuiește; 
adeverința de venit

e) adeverința de la Registrul Agricol al Municipiului Brăila, iar pentru persoanele născute în 
afara Municipiului Brăila și/sau cu domiciliul pe raza unei alte unități administrativ teritoriale 
declarație pe propria răspundere cu privire la bunurile mobile și imobile deținute la locul 
nașterii sau la locul de domiciliu; 

 pentru solicitant și fiecare membru al familiei/persoana cu care acesta 
locuiește; 

f) taloane de plata/cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizație cu caracter 
permanent eliberate în luna anterioară depunerii cererii, pentru solicitant și fiecare membru 
al familiei sau persoanele cu care solicitantul locuiește; 

g) adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate de către solicitant şi membrii 
familiei eliberate în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea prestației financiare 
excepționale; 

h) orice alte dovezi privind veniturile nete realizate; 
i) adeverinţă din care să reiasă statutul de elev eliberată în luna curentă depunerii cererii 

pentru acordarea prestației financiare excepționale; 
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j) acte medicale recente – referat/scrisoare medicală de la medicul specialist sau de la 
medicul de familie cu istoricul medical, suferințe și perioada de când este înregistrat cu 
acestea; 

k) acte care să ateste calitatea de reprezentant legal al copilului; 
l) documente cu privire la situația juridică a imobilului în care solicitantul își are 

domiciliul/reședința (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de 
închiriere, contract de comodat, etc); 

m) alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea prestației 
financiare excepționale; 

             (4) Documentele prevăzute la literele c), d) și e) vor fi obținute de Direcția de Asistență 
Socială iar în cazuri excepționale se vor solicita documente și de la alte instituții. 

             (5) Neridicarea prestatiei financiare exceptionale în termen de 30 de zile de la data 
anuntării beneficiarului de punere in plata a dispozitiei atrage pierderea acesteia. Retragerea 
dreptului de a ridica prestatia financiară exceptională se face prin dispozitia Primarului 
Municipiului Brăila pe baza de referat al serviciului de specialitate din cadrul Directiei de Asistentă 
Socială. 
       Art.7 (1) Nu pot beneficia de prestatie financiară excepțională, prevăzută în  prezenta 
hotărâre, persoanele si membrii familiei care dețin în proprietate, închiriere, concesiune, comodat 
etc. clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu si a anexelor gospodăresti, mai 
mult de 1 ha de teren intravilan sau extravilan, depozite bancare cu valoare mai mare de 3.000 
lei, motociclete, motorete, scutere si autoturisme

acestora ori al persoanelor dependente, autocamioane, autoutilitare, microbuze, autobuze, rulote, 
bărci cu motor, scutere de apa, iahturi şi altele de asemenea. 

 cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția 
celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului  

       (2) De asemenea nu pot beneficia de prestatie financiară exceptională beneficiarii de: 
(a) servicii în cadrul centrelor rezidentiale, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si 
administrează unităti de asistentă socială si care primeste subventii de la bugetul local; 

(b) ajutor de urgenta cu aceeasi destinatie, acordat în conditiile prevederilor art.28 din 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;  

     (3) Prestatia financiară excepțională se acordă sub rezerva achitării de către beneficiari 
a obligatiei de plata fată de bugetul local.   
 
        Art.8

1.venitului minim garantat, prevăzut de Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se 
iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară 
depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de 
şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se 
suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia: 

2.alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr.277/2010, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
3.alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr.61/1993, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
4.bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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5.ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri 
financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu 
anul 2010, cu modificările şi completări ulterioare; 
6.burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
7.sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.1.488/2004 privind aprobarea 
criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional 
de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare; 
8.sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială "Bursa profesională" 
prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către 
stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional;  
9.veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii 
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
republicată. 

       (2) Sunt exceptate de la stabilirea venitului net lunar al familiei veniturile/formele de 
sprijin a căror norme de reglementare prevăd ca nu sunt luate în calcul la stabilirea altor drepturi 
si obligatii. 
         Art.9

         (2) Prestatiile financiare exceptionale se vor suporta din bugetul local, cap.6802, Titlu 
IX-Asistentă socială -57.02.02, fiind acordate si/sau în natura, prin Directia de Asistentă Socială.  

 (1) Fondurile necesare pentru plata prestatiilor financiare exceptionale se suportă din 
bugetul local, cap. 6802, Titlu IX-Asistentă socială -57.02.01 ajutoare sociale în numerar, prin 
Directia de Asistenta Socială din cadrul Consiliului Local Municipal.  

         (3) Prestațiile financiare exceptionale acordate în temeiul prezentei hotărâri nu sunt 
supuse impozitului pe venit si nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistentă 
socială. 
          Art.10

          

 Dacă ulterior efectuării plătii prestatiei financiare exceptionale se constată că 
aceasta a fost acordata pe baza unor date eronate, sumele/tichetele încasate necuvenit cu titlu 
de prestatie financiară exceptională se recuperează potrivit legii, pe baza dispozitiei primarului 
Municipiului Brăila.   

Art.11

          

 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L.M. Brăila nr.93/29.03.2016, cu 
modificările si completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.12

 

 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin  
Direcţia de Asistenţă Socială Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunostintă 
publică si comunica celor interesati. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ, 
BOSNEAG SORIN - EUGEN 

                                                                                   
              
          CONTRASEMNEAZĂ 
                    SECRETAR, 

       DRĂGAN ION 
 
 
 

*Anexele nr.1 si 2 la H.C.L.M. nr.250/30.06.2017 se pot studia pe site-ul www.primariabraila.ro, sectiunea ”Consiliul Local/Hotărâri 
ale Consiliului Local”. 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

HOTARAREA  NR. 266 
   din 30.06.2017 

   
Privind: Radierea unor denumiri de artere stradale înscrise în nomenclatorul stradal al 

Municipiului Brăila si al Statiunii Lacu Sărat, aprobat prin H.C.L.M. 
nr.234/14.07.2010 si actualizat prin H.C.L.M. nr.13/29.01.2015, ca urmare a 
stabilirii noii limite administrativ – teritoriale a Municipiului Brăila si Comunei 
Chiscani. 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 
 

La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
 Având în vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul comun de specialitate al 
Direcţiei Patrimoniu, Directiei Juridic Contencios Administratie Publică Locală si Instituţiei 
Arhitectului Şef, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul C.L.M. Brăila; 
 Tinând seama de adresa Consiliului Judetean Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului 
Brăila sub nr.23047/08.06.2017; 
 În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 7/1996, privind Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;  
 În baza art.36 alin.(1), alin. (2) lit.c) si d) şi alin. (6) lit.a) pct.11 din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.45 alin. (1) şi (3), 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.1

 a) Aleea Centrală; 

 Se aprobă radierea unor denumiri de artere stradale înscrise în nomenclatorul 
stradal al Municipiului Brăila si al Statiunii Lacu Sărat, aprobat prin H.C.L.M. nr.234/14.07.2010 si 
actualizat prin H.C.L.M. nr.13/29.01.2015, ca urmare a stabilirii noii limite administrativ – 
teritoriale a Municipiului Brăila si Comunei Chiscani, după cum urmează: 

 b) Aleea Lăcrămioarelor; 
 c) Aleea Mănăstirii; 
 d) Aleea Parcului; 
 e) Aleea Plajelor; 
 f) Aleea Stejarul; 
 g) Calea Călărasilor nr.9K; 
 h) Calea Călărasilor nr.10K. 

Art.2

 

 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin 
Direcţia Patrimoniu, Institutia Arhitectului Sef, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica 
celor interesaţi. 

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ, 
BOSNEAG SORIN - EUGEN 

                                                                                   
              
                   CONTRASEMNEAZĂ 
                    SECRETAR, 

       DRĂGAN ION 
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