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Privind activitatea desfasur.ta de Comisia de buget-Iinante si
administrarea domeniului public si privat al judetului Braila in perioada

septembrie 2014-octombrie 2015

Activitatea desfasurata de Comisia de buget-finante,administrarea
domeniului public si privat al judetului Braila in perioada septembrie 2014-
octombrie 2015 s-a circumscris principiului asigurarii autonomiei financiare in
unitatea administrativ-teritoriala si gestionarii eficiente a domeniului public si
privat al judetului.

Astfel, in perioada septembrie 20l4-octombrie 2015 Comisia de buget-
finante s-a intrunit in 43 sedinte in care au fost dezbatute si avizate proiecte de
hotarari pentm rezolvarea rmor probleme din domeniul de activitate pentru care
fost infiintata.

Au fost dezbatute proiecte de hotarari ce au fost aprobate in plenul
Consiliului Judetean Braila.

Astfel,au fost dezbatute si avizate un numax de 167 proiecte de hotarari
vizand o problematica diversa ca de pilda administrarea domeniului public si
privat pentru un numar de 49 proiecte,bugetul local p€ntru un numar de 38
proiecte,aprobarea organigramelor si a statelor de functii pentu un numar de 25
proiecte,asocierea in vederea realizarii unor actirmi,lucrari,servicii sau proiecte de
interes judetean pentru un numar de 55 de proiecte.

In plenul sedintelor de comisie au fost dezbatute proiecte de hotarari ce

urmau a fi avizate,astfel ca un numar de 5 proiecte de hotarari au fost amanate de
Ia avizare pentru clarificari suplimentare,un numar de 7 proiecte de hotarari au
fost retumate executivului pentru completari,toate acestea fiind in final avizate.

De asemene4la un numar de 8 proiecte s-au adus amendamente vizand mai
buna gestionare a resurselor bugetului local,rnai buna repartizare a sumelor
defalcate pe unitati adminishativ-teritoriale,adoptarea unor masuri de protective
sociala pentru familiile tinere in ceea ce priveste taxa pentru autorizatia de
constructie,reducerea unor posturi din organigramele institutiilor subordonate
pentru activitati ce se pot extemaliz4folosirea eficienta a bunurilor din
patrimoniului judetului,imbunatatirea cash-ului bugetax si extrabugetar.

Potrivit art.52 alin.3 din Legea nr.2l5l200l membrii comisiei au acordat
audiente unui numar de 21 cetateni in probleme privind actiuni de interes
comunitar pentru care se solicita rcsurse de finantare (pietruiri de
drumuri,alimentari cu apa etc) in comunele si satele din judet.

Totodata,membrii comisiei au awt intalniri cu cetatenii in localitatile
judetului cum ar fi Ulmu,Zavoaia,Frecatei,Victoria,Salcia Tudor.

Au fost prezenti consilieri precum Avrarn Ionel,Capatana Marian,Ivan
Cristian,Jirlaianu Neagu,Razmerita Cosmin.La unele sedinte ale cornisiei au



participat Presedintele Consiliului Judetean,Secretarul General al Consiliului
Judetean Brail4precum si directorii de specialitate de la care s-au solicitat
informatii.

Aprecierea generala este ca acestia cat si aparatul propriu al Consiliului
Judetean Braila au manifestat tot timpul solicitudine,profesionalism si competenta
atunci cand a fost necesar.

In toate actiunile intreprinse atat in plenul Consiliului Judetean cat si a
Comisiei,membrii Comisiei buget-finante,administrarea domeniului public si
privat al judetului Braila au awt in vedere interesul cetateanului cat si buna
desfasurare a activitatii administratiei publice judetene.

Comisia considera necesar a fi respectate de catre directiile de specialitate
ale Consiliului Judetean termenele prevazute in Hotararea Consiliului Judetean
nr,12/26,01.2005 privind initiere4elaborarea,redactarea si avizarea proiectelor de
hotarari precum si a circulatiei acestora,in care se prevede ca proiectele de hotarari
se dau comisiilor cu 12 zile inainte pentru sedintele ordinare si cu 7 zile inainte
pentru sedintele extraordinare.Din acest motiv au fost cazuri cand Comisia a fost
nevoita sa avizeze proiecte de hotarari cu 1 sau 2 zile inaintea sedintelor de
Consiliu,motiv pentru caxe s-a intaxziat si punerea la dispozitia consilierilor a
materialelor pentru sedinta de Consiliu,care de regula trebuie sa predea cu 5 zile
inainte de sedintele ordinare si cu 3 zile de sedintele extraordinare.

Prezentul raport este intocmit potrivit art.50 pct.3 drn Legea r.393/2004
orivind statutul alesilor locali si reflecta activitatea tuturor membrilor Comisiei.
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