
REGISTRU DISPOZITII – ANUL 2020 
 
 

Dispoziția nr. 1 / 08.01.2020 
Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui Stănciugel Lucian – Petre, 
consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Lucrări Publice din cadrul 
Direcției Tehnice și Lucrări Publice, urmare decesului 
 
Dispoziția nr. 2 / 08.01.2020 
Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 10 
ianuarie 2020 
 
Dispoziția nr. 3 / 09.01.2020 
Constituirea Comisiei de preluare a terenului în suprafață de 1458 mp (lot 2) situat în 
municipiul Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2, proprietatea publică a județului Brăila, din 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Brăila în administrarea Consiliului Județean 
Brăila 
 
Dispoziția nr. 4 / 13.01.2020 
Admiterea cererii numitei NECULAI GABRIELA prin care solicită schimbarea pe cale 
administrativă a numelui de familie păstrat ca urmare a căsătoriei din NECULAI în 
BREZUICĂ, urmând să poarte în viitor numele de BREZUICĂ GABRIELA 
 
Dispoziția nr. 5 / 13.01.2020 
Completarea și modificarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau 
vătămătoare de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia 
ocupațională de funcții bugetare "Administrație"din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Brăila aprobat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Brăila nr.440/27.11.2018 
 
Dispoziția nr. 6 / 13.01.2020 
Aprobarea componenței Comisiei de recepție a Planului Județean de Gestionare a 
Deșeurilor 
 
Dispoziția nr. 7 / 14.01.2020 
Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 15 
ianuarie 2020 
 
Dispoziția nr. 8 / 15.01.2020 
Aprobarea Caietului de obiective pentru Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila, precum 
și a procedurii de analizare a noului proiect de management al managerului Bibliotecii 
Județene "Panait Istrati" Brăila 
 
Dispoziția nr. 9 / 15.01.2020 
Suspendarea raportului de serviciu al d-nei Lefter Nicoleta, director executiv adjunct la 
Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 
 
Dispoziția nr. 10 / 16.01.2020 
Organizarea apărării împotriva incendiilor și constituirii formațiilor de primă intervenție 
responsabile cu activități în domeniul situațiilor de urgență precum și aprobarea atribuțiilor 
specifice acestora 
 
 



Dispoziția nr. 11 / 16.01.2020 
Numirea reprezentanților salariaților personalului contractual din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Brăila 
 
Dispoziția nr. 12 / 16.01.2020 
Aprobarea componenței Comisiei de concurs în vederea ocupării postului vacant de medic 
specialist, specialitatea chirurgie vasculară 
 
Dispoziția nr. 13 / 17.01.2020 
Constituirea Grupului de lucru cu rol consultativ în derularea procedurilor privind actualizarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Brăila (PATJ) 
 
Dispoziția nr. 14 / 20.01.2020 
Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 21 
ianuarie 2020 
 
Dispoziția nr. 15 / 21.01.2020 
Aprobarea Regulamentului Consiliului Județean Brăila privind protecția datelor cu caracter 
personal 
 
Dispoziția nr. 16 / 21.01.2020 
Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 
concursul organizat în perioada 17 - 20.02.2020 în vederea ocupării unui post contractual 
vacant de muncitor calificat tr.I și a unui post contractual vacant de muncitor calificat tr.II la 
Serviciul Lucrări Întreținere – Direcția Tehnică și Lucrări Publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consilului Județean Brăila 
 
Dispoziția nr. 17 / 21.01.2020 
Aprobarea completării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020 - forma 
inițială 
 
Dispoziția nr. 18 / 22.01.2020 
Desemnarea doamnei Vlad Mariana pentru exercitarea atribuțiilor de responsabil pentru 
controlul stingătoarelor de incendiu amplasate în imobilul Palatului Administrativ Brăila și în 
spațiile aflate în administrarea Consiliului Județean Brăila și înscrierea acestor verificări în 
Registrul de control 
 
Dispoziția nr. 19 / 22.01.2020 
Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului 
doamnei Maria Pușcaciu - manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Brăila 
 
Dispoziția nr. 20 / 22.01.2020 
Constituirea Comisiei de concurs în vederea analizării noului proiect de management la 
Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila precum și a Comisiei de soluționare a 
contestațiilor 
 
Dispoziția nr. 21 / 22.01.2020 
Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului 
domnului Ionel Cândea - manager la Muzeul Brăilei "Carol I" 
 
Dispoziția nr. 22 / 22.01.2020 
Delegarea competenței de realizare a evaluării pentru funcționarii publici aflați în subordinea 
directă a președintelui Consiliului Județean Brăila, precum și pentru funcționarii publici care 



au calitatea de conducători ai instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean 
Brăila, precum și pentru adjuncții acestora 
 
Dispoziția nr. 23 / 23.01.2020 
Constituirea Comisiei de evaluare finală a managementului la Muzeul Brăilei "Carol I" 
precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor 
 
Dispoziția nr. 24 / 23.01.2020 
Constituirea Comisiei de evaluare finala a managementului la Centrul Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, precum si a Comisiei de solutionare 
a contestatiilor 
 
Dispoziția nr. 25 / 23.01.2020 
Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2020 
 
Dispoziția nr. 26 / 28.01.2020 
Constituirea Comisiei de Concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 
concursul organizat în perioada 24-26.02.2020 în vederea ocupării unui post contractual 
vacant de inspector de specialitate, grad IA la Serviciul Lucrări Întreținere – Direcția Tehnică 
și Lucrări Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 
 
Dispoziția nr. 27 / 30.01.2020 
Detașarea d-nei Toma Daniela - auditor, clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Compartimentului Audit intern - la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Brăila 
 
Dispoziția nr. 28 / 30.01.2020 
Aprobarea componenței Comisiei de concurs în vederea ocupării postului vacant de medic, 
specialitatea medicină legală la Serviciul Județean de Medicină Legală Brăila 
 
Dispoziția nr. 29 / 31.01.2020 
Admiterea cererii numitei CAZAN MIHAELA, prin care solicită schimbarea pe cale 
administrativă a numelui de familie pentru fiica sa minoră BANU MIRUNA - FLORENTINA 
din BANU în CAZAN, urmând să poarte în viitor numele de CAZAN MIRUNA - FLORENTINA 
 
Dispoziția nr. 30 / 03.02.2020 
Constituirea Comisiei de predare în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Utilitate Publică "Brăila Gaz" , a spațiului în suprafață de 91,35 mp din 
imobilul situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, proprietate publică a județului 
Brăila 
 
Dispoziția nr. 31 / 03.02.2020 
Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie 
Brăila 
 
Dispoziția nr. 32 / 03.02.2020 
Stabilirea principalelor responsabilități ale domnului Ionel Epureanu, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Brăila, în conducerea și îndrumarea administrației publice județene, prin 
intermediul aparatului de specialitate, precum și a instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului 
Județean Brăila 
 
 
 



Dispoziția nr. 33 / 03.02.2020 
Constituirea Comisiilor de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 
concursul organizat în data de 09.03.2020 în vederea ocupării funcției publice de execuție 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul administrare 
cultură, sănătate, sport-turism din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios și a 
funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 
debutant la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios 
 
Dispoziția nr. 34 / 05.02.2020 
Modificarea art. 1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 28 / 30.01.2020 
 
Dispoziția nr. 35 / 03.02.2020 
Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect: 
"Actualizare plan de amenajarea teritoriului județean (PATJ) Brăila" 
 
Dispoziția nr. 36 / 05.02.2020 
Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 
având ca obiect "Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii 
de transport județean pe traseul Gulianca - Ianca - Viziru, asigurând conectivitatea directă cu 
coridorul TEN-T Brăila - Buzău"" 
 
Dispoziția nr. 37 / 07.02.2020 
Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 13 februarie 2020 
 
Dispoziția nr. 38 / 07.02.2020 
Suspendarea de drept a raportului de serviciu al d-nei Vrînceanu Mirela Laura, consilier, 
clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Cancelarie și arhivă din cadrul Direcției 
Administrație Publică, Contencios 
 
Dispoziția nr. 39 / 10.02.2020 
Constituirea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al județului Brăila 
 
Dispoziția nr. 40 / 10.02.2020 
Constituirea comisiei de casare a bunurilor din patrimoniul public și privat al Județului Brăila 
 
Dispoziția nr. 41 / 10.02.2020 
Aprobarea completării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020 - forma 
inițială 
 
Dispoziția nr. 42 / 11.02.2020 
Desemnarea doamnei Perianu Mihaela Simona auditor , clasa I, grad profesional superior, 
pentru coordonarea Compartimentului Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Braila 
 
Dispoziția nr. 43 / 17.02.2020 
Aprobarea rezultatului obtinut in urma evaluarii finale a managementului la Centrul Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila 
 
Dispoziția nr. 44 / 18.02.2020 
Constituirea Comisiei de disciplina din cadrul Consiliului Judetean Braila 
 
 
 



Dispoziția nr. 45 / 18.02.2020 
Modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 
27/30.01.2020 privind detasarea d-nei Toma Daniela - auditor, clasa I, grad profesional 
superior in cadrul Compartimentului Audit intern - la Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila 
 
Dispoziția nr. 46 / 19.02.2020 
Aprobarea rezultatului obtinut in urma evaluarii finale a managementului la Muzeul Brailei 
"Carol I" 
 
Dispoziția nr. 47 / 20.02.2020 
Aprobarea rezultatului obtinut in urma analizarii noului proiect de management la Biblioteca 
Judeteana "Panait Istrati" Braila 
 
Dispoziția nr. 48 / 20.02.2020 
Aprobarea Caietului de obiective pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila, precum si a procedurii de analizare a noului Proiect 
de management al managerului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale Braila 
 
Dispoziția nr. 49 / 21.02.2020 
Convocarea Consiliului Judetean Braila in sedinta ordinara la data de 27 februarie 2020 
 
Dispoziția nr. 50 / 28.02.2020 
Aprobarea Caietului de obiective pentru Muzeul Brailei "Carol I", precum si a procedurii de 
analizare a noului proiect de management al managerului Muzeului Brailei "Carol I" 
 
Dispoziția nr. 51 / 28.02.2020 
Angajarea cu contract individual de munca, pe perioada nedeterminata, a d-lui Ungureanu 
Daniel, in functia de muncitor calificat tr.I, gradatia 5, la Serviciul Lucrari intretinere din cadrul 
Directiei Tehnice si Lucrari 
 
Dispoziția nr. 52 / 28.02.2020 
Angajarea cu contract individual de munca, pe perioada nedeterminata, a d-lui Stratulat Nicu, 
in functia de muncitor calificat tr.II, gradatia 4, la Serviciul Lucrari intretinere din cadrul 
Directiei Tehnice si Lucrari Publice 
 
Dispoziția nr. 53 / 28.02.2020 
Constituirea comisiei de receptie a lucrarilor de intretinere efectuate de Serviciul Lucrari 
Intretinere din cadrul D.T.L.P. 
 
Dispoziția nr. 54 / 28.02.2020 
Modificarea anexei nr. 2 la dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 
461/25.05.2017 privind aprobarea obiectivului general, obiectivelor specifice, activitatilor, 
indicatorilor, termenelor si responsabililor la nivelul fiecarei structuri functionale din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila 
 
Dispoziția nr. 55 / 28.02.2020 
Modificarea anexei nr. 1 si a anexei nr. 2 la dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean 
Braila nr. 272/31.05.2018 pentru aprobarea "Listei activitatilor procedurabile" si a "Listei cu 
responsabilii desemnati pentru elaborarea, verificarea, avizarea, aprobarea procedurilor 
operationale" stabilite la nivelul fiecarei structuri functionale din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila 
 



Dispoziția nr. 56 / 28.02.2020 
Aprobarea Registrului riscurilor, profilului de risc si a riscurilor majore/strategice identificate la 
nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila 
 
Dispoziția nr. 57 / 02.03.2020 
Desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila care vor face parte din Comisia 
judeteana a recensamantului general agricol din Romania runda 2020 precum si din 
secretariatul tehnic al acestei comisii 
 
Dispoziția nr. 58 / 03.03.2020 
Constituirea Comisiei de predare in folosinta gratuita pe o perioada de 6 ani a unui 
autoturism proprietate privata a judetulu Braila catre Centrul Militar Judetean Braila 
 
Dispoziția nr. 59 / 03.03.2020 
Constituirea Comisiei de concurs in vederea analizarii noului proiect de management la 
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, precum si a 
Comisiei de solutionare a contestatiilor 
 
Dispoziția nr. 60 / 04.03.2020 
Constituirea Comisiei de concurs in vederea analizarii noului proiect de management la 
Muzeul Brailei "Carol I" precum si a Comisiei de solutionare a contestatiilor 
 
Dispoziția nr. 61 / 05.03.2020 
Regulamentul de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a activitatii managerului 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila 
 
Dispoziția nr. 62 / 05.03.2020 
Aprobarea actualizarii Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2020 
 
Dispoziția nr. 63 / 06.03.2020 
Predarea microbuzului RENAULT MASTER in exploatarea Serviciului Lucrari Intretinere al 
D.T.L.P. 
 
Dispoziția nr. 64 / 09.03.2020 
Constituirea comisiei pentru identificarea si preluarea documentelor create la nivelul 
Compartimentului Audit Public Intern, care se gasesc la camera 120 din Palatul Administrativ 
 
Dispoziția nr. 65 / 10.03.2020 
Constituirea comisiei de lucru pentru analiza solicitarilor unitatilor administrativ teritoriale din 
Judetul Braila in vederea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila, pentru derularea unor proiecte/lucrari de interes public, in anul 
2020 
 
Dispoziția nr. 66 / 10.03.2020 
Incetarea contractului individual de munca al d-nei Turcoeanu Valentina, consilier la 
Cabinetul Presedintelui, ca urmare a acordului partilor 
 
Dispoziția nr. 67 / 10.03.2020 
Modificarea art.3 din Dispozitia nr. 33/03.02.2020 privind constituirea Comisiilor de concurs 
si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 09 martie 
2020 in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant la Compartimentul administrare cultura, sanatate, sport-turism din 
cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios si a functiei publice, clasa I, grad 



profesional debutant la Serviciul Achizitii Publice din cadrul Directiei Administratie Publica, 
Contencios 
 
Dispoziția nr. 68 / 10.03.2020 
Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a 
managementului d-lui Gigi-Cristian Morozan - manager la Scoala Populara de Arte si Meserii 
"Vespasian Lungu" Braila 
 
Dispoziția nr. 69 / 10.03.2020 
Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a 
managementului d-lui Ionut Sandel Balaban - manager la Filarmonica "Lyra - George 
Cavadia" Braila 
 
Dispoziția nr. 70 / 11.03.2020 
Modificare art. 3 din Dispozitia nr. 64/09.03.2020 privind constituirea comisiei pentru 
identificarea si preluarea documentelor create la nivelul Compartimentului Audit Intern, care 
se gasesc la camera 120 din Palatul Administrativ 
 
Dispoziția nr. 71 / 11.03.2020 
Aprobarea Planului de masuri pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus COVID-19 la 
nivelul Consiliului Judetean Braila si a institutiilor subordonate 
 
Dispoziția nr. 72 / 11.03.2020 
Numirea d-lui Paladi George-Adrian, in functia de consilier la Cabinetul presedintelui 
Consiliului Judetean Braila, in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, 
pe durata mandatului presedintelui 
 
Dispoziția nr. 73 / 11.03.2020 
Stabilirea programului de lucru pentru functionarii publici si personalul contractual din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila pentru perioada 12 - 31 martie 2020 
 
Dispozitia nr. 74 / 13.03.2020 
Angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, a d-lui Ghenea 
Georgel, in functia de inspector de specialitate grad profesional IA, gradatia 5, la Serviciul 
Lucrari intretinere din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice 
 
Dispozitia nr. 75 / 17.03.2020 
Incetarea contractului individual de munca al d-nei Musat Didina, inspector de specialitate, 
gradul I la Compartimentul Evidenta Bugetara din cadrul Directiei Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara, ca urmare a acordului partilor 
 
Dispozitia nr. 76 / 17.03.2020 
Acordarea gradatiei 4 corespunzatoare transei de vechime in munca de la 15 la 20 de ani, 
domnului Arama Sorin Daniel, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradatia 3 
 
Dispozitia nr. 77 / 17.03.2020 
Numirea domului Pintoiu Iulian Alexandru in functia publica de executie de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant la Compartimentul Administrare cultura, sanatate, sport-turism din 
cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios 
 
Dispozitia nr. 78 / 18.03.2020 
Numirea doamnei Coarna Claudia Florina in functia publica de executie de consilier achizitii 
publice, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Achizitii Publice din cadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios 



Dispozitia nr. 79 / 20.03.2020 
Numirea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului de desfasurare a perioadei de 
stagiu al d-lui Pintoiu Iulian Alexandru, consilier, clasa I, grad profesional debutant la 
Compartimentul Administrare cultura, sanatate, sport-turism din cadrul Directiei Administratie 
Publica Contencios 
 
Dispozitia nr. 80 / 20.03.2020 
Numirea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului de desfasurare a perioadei de 
stagiu al d-nei Coarna Claudia Florina, consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional 
debutant la Serviciul Achizitii Publice din cadrul Ditectiei Administratie Publica Contencios 
 
Dispozitia nr. 81 / 23.03.2020 
Suspendarea activitatii de primire a cetatenilor in audiente la nivelul Consiliului Judetean 
Braila, incepand cu data prezentei dispozitii si pana la data de 31 martie 2020 
 
Dispozitia nr. 82 / 23.03.2020 
Convocarea de indata a Consiliului Judetean Braila in sedinta extraordinara la data de 23 
martie 2020 
 
Dispozitia nr. 83 / 25.03.2020 
Convocarea de indata a Consiliului Judetean Braila in sedinta ordinara la data de 25 martie 
2020 
 
Dispozitia nr. 84 / 26.03.2020 
Admiterea cererii domului Harlov George - Said, care solicita schimbarea pe cale 
administrativa a numelui de familie din HARLOV in MUNTEANU - OTHMAN, si a prenumelui 
din GEORGE - SAID in SAID spre a se numi in viitor MUNTEANU - OTHMAN SAID 
 
Dispozitia nr. 85 / 30.03.2020 
Modificarea art. 1 si art. 3 din Dispozitia nr. 60/04.03.2020 privind constituirea Comisiei de 
concurs in vederea analizarii noului proiect de management la Muzeul Brailei "Carol I" 
precum si a Comisiei de solutionare a contestatiilor 
 
Dispozitia nr. 86 / 30.03.2020 
Continuarea activitatii cu durata redusa a timpului de munca la jumatate de norma de catre 
d-na Bragau Gabriela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Implementare 
monitorizare proiecte nationale/internationale din cadrul Directiei Strategii de dezvoltare 
 
Dispozitia nr. 87 / 31.03.2020 
Constituirea Comisiei de concurs/examen si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru 
concursul/examenul organizat in data de 11 mai 2020 in vederea promovarii in grad 
profesional a functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Braila 
 
Dispozitia nr. 88 / 31.03.2020 
Stabilirea programului de lucru pentru functionarii publici si personalul contractual din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila pentru perioada 01 - 16 APRILIE 2020 
 
Dispozitia nr. 89 / 31.03.2020 
Suspendarea activitatii de primire a cetatenilor in audiente la nivelul Consiliului Judetean 
Braila, in perioada 1 - 16 APRILIE 2020 
 
 
 



Dispozitia nr. 90 / 02.04.2020 
Constituirea comisiei de analiza a documentelor si imprejurarilor din care au rezultat sumele 
stabilite conform "Procesului verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea 
dobanzii datorate nr. 122099/10.09.2019" emis de Directia Management Financiar din cadrul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (actualmente Ministerul Lucrarilor 
Publice, Dezvoltarii Regionale si Administratiei) aplicat in derularea proiectului cod SMIS 
1473, cu titlul "Restructurare si largire a drumului judetean Viziru, Cuza - Voda, Mihai Bravu"  
 
Dispozitia nr. 91 / 03.04.2020 
Constituirea Comisiei pentru acord unic (C.A.U.) din cadrul Consiliului Judetean Braila 
 
Dispozitia nr. 92 / 03.04.2020 
Admiterea cererii domului PIRLITU DANIEL de schimbare pe cale administrativa a numelui 
sau de familie din PIRLITU in MARIN, spre a se numi MARIN DANIEL 
 
Dispozitia nr. 93 / 03.04.2020 
Admiterea cererii numitei NEATA MIHAELA prin care solicita schimbarea pe cale 
administrativa a numelui de familie dobandit la nastere si pastrat ca urmare a divortului din 
NEATA in GHEORGHITA, urmand sa poarte in viitor numele de GHEORGHITA MIHAELA 
 
Dispozitia nr. 94 / 08.04.2020 
Aprobarea rezultatului obtinut in urma analizarii noului proiect de management la Muzeul 
Brailei "Carol I" 
 
Dispozitia nr. 95 / 09.04.2020 
Convocarea de indata a Consiliului Judetean Braila in sedinta extraordinara la data de 10 
aprilie 2020 
 
Dispozitia nr. 96 / 13.04.2020 
Aprobarea completarii si modificarii Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 
2020 
 
Dispozitia nr. 97 / 13.04.2020 
Convocarea de indata a Consiliului Judetean Braila in sedinta extraordinara la data de 14 
aprilie 2020 
 
Dispozitia nr. 98 / 16.04.2020 
Stabilirea programului de lucru pentru functionarii publici si personalul contractual din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila pentru perioada 21 aprilie 2020 - 15 
mai 2020 
 
Dispozitia nr. 99 / 16.04.2020 
Suspendarea activitatii de primire a cetatenilor in audiente la nivelul Consiliului Judetean 
Braila, in perioada 21 aprilie - 15 mai 2020 
 
Dispozitia nr. 100 / 21.04.2020 
Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica 
avand ca obiect "Servicii de cazare in spatii special amenajate pentru carantina in vederea 
cazarii personalului medico-sanitar care interactioneaza cu pacientii si care opteaza pentru o 
forma de cazare in afara domiciliului dupa programul de lucru" 
 
Dispozitia nr. 101 / 21.04.2020 
Aprobarea tipului de semnatura electronica aplicabila actelor interne emise in format 
electronic online prestat de Consiliului Judetean Braila 



Dispozitia nr. 102 / 22.04.2020 
Constituirea comisiei de analiza a documentelor si imprejurarilor din care au rezultat sumele 
stabilite conform "Procesului verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea 
dobanzii datorate nr. 122099/10.09.2019" emis de Directia Management Financiar din cadrul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (actualmente Ministerul Lucrarilor 
Publice, Dezvoltarii Regionale si Administratiei) aplicat in derularea proiectului cod SMIS 
1473, cu titlul "Restructurare si largire a drumului judetean Viziru, Cuza - Voda, Mihai Bravu" 
 
Dispozitia nr. 103 / 23.04.2020 
Constituirea comisiei de analiza a documentelor si imprejurarilor din care au rezultat sumele 
stabilite conform "Procesului verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea 
dobanzii datorate nr. 122099/10.09.2019" emis de Directia Management Financiar din cadrul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (actualmente Ministerul Lucrarilor 
Publice, Dezvoltarii Regionale si Administratiei) aplicat in derularea proiectului cod SMIS 
1473, cu titlul "Restructurare si largire a drumului judetean Viziru, Cuza - Voda, Mihai Bravu"  
 
Dispozitia nr. 104 / 24.04.2020 
Convocarea de indata a Consiliului Judetean Braila in sedinta ordinara la data de 30 aprilie 
2020 
 
Dispozitia nr. 105 / 28.04.2020 
Privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modului de acordare a voucherelor de 
vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila in anul 2020 
 
Dispozitia nr. 106 / 30.04.2020 
Modificarea anexei nr. 1 si a anexei nr. 2 la dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean 
Braila nr. 272/31.05.2018 pentru aprobarea "Listei activitatilor procedurabile" si a "Listei cu 
responsabilii desemnati pentru elaborarea, verificarea, avizarea, aprobarea procedurilor 
operationale" stabilite la nivelul ficarei structuri functionale din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila 
 
Dispozitia nr. 107 / 30.04.2020 
Aprobarea completarii Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2020 - forma 
initiala 
 
Dispozitia nr. 108 / 30.04.2020 
Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului avand ca obiect 
“Actualizare plan de amenajarea teritoriului judetean (PATJ) Braila” 
 
Dispozitia nr. 109 / 30.04.2020 
Aprobarea componentei Grupului de lucru in vederea elaborarii Planului Judetean de 
Gestionare a Deseurilor 
 
Dispoziția nr. 110 / 12.05.2020 
Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Popescu Ionică, consilier, 
clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Achiziții Publice 
 
Dispoziția nr. 111 / 14.05.2020 
Modificarea art. 4 din Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 68/10.03.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului d-lui Gigi-
Cristian Morozan - manager la Școala Populară de Arte și Meserii "Vespasian Lungu" Brăila 
 
 



Dispoziția nr. 112 / 14.05.2020 
Modificarea art. 2 alin. 1 din Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 61/05.03.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității managerului 
Spitalului Județean de Urgență Brăila 
 
Dispoziția nr. 113 / 14.05.2020 
Modificare Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 573/23 decembrie 2019 

privind aprobarea componenței Grupului de lucru în vederea elaborării Planului Județean de 

Gestionare a Deșeurilor 

Dispoziția nr. 114 / 15.05.2020 
Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședința extraordinară la data de 18 

mai 2020 

Dispoziția nr. 115 / 15.05.2020 
Stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada stării de alertă pentru personalul din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

Dispoziția nr. 116 / 18.05.2020 
Modificarea art. 4 din Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 69/10.03.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului d-lui Ionuț 
Săndel Balaban - manager la Filarmonica “Lyra – George Cavadia” Brăila 
 
Dispoziția nr. 117 / 18.05.2020 
Constituirea Comisiei de evaluare a activității managerului Spitalului Județean de Urgență 

Brăila aflat în subordinea Consiliului Județean Brăila, precum și a comisiei de soluționare a 

contestației pentru evaluare anuală 

Dispoziția nr. 118 / 18.05.2020 
Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Ahizițiilor Publice pentru anul 2020 

Dispoziția nr. 119 / 19.05.2020 
Constituirea Comisiei de evaluare anuală a managementului la Școala Populară de Arte și 

Meserii "Vespasian Lungu" Brăila, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor 

Dispoziția nr. 120 / 19.05.2020 
Promovarea în grad profesional a d-rei Lazăr Bianca Oana - consilier, clasa I, grad 

profesional asistent, gradația 1 în cadrul structurii Arhitect Șef, Compartiment Amenajarea 

teritoriului și urbanism 

Dispoziția nr. 121 / 22.05.2020 
Constituirea Comisiei de evaluare anuală a managementului la Filarmonica "Lyra - George 

Cavadia" Brăila, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor 

Dispoziția nr. 122 / 22.05.2020 
Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședința ordinară la data de 28 mai 2020 

Dispoziția nr. 123 / 22.05.2020 
Încetarea raportului de serviciu al doamnei Amza Florentina, consilier achiziții publice, clasa 

I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Achiziții publice 

Dispoziția nr. 124 / 25.05.2020 
Constituirea comisiei de preluare a operelor de artă în cadrul Simpozionului Internațional de 
Sculptură "Nicăpetre" Brăila 2019 – ediția III 



Dispoziția nr. 125 / 27.05.2020 
Constituirea echipei de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al 

fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către cetățeni" cod SIPOCA 825/ cod SMIS 

135233, ce va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-

2020, Cererea de proiecte POCA/661/2/1/ Intoducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 

concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 

Dispoziția nr. 126 / 27.05.2020 
Acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de la 5 la 10 ani 

doamnei Tatu Alina Andra, consilier la Cabinetul Președintelui 

Dispoziția nr. 127 / 27.05.2020 
Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 de ani, 

doamnei Turosu Mioara Magdalena, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 

Dispoziția nr. 128 / 27.05.2020 
Imputarea creanțelor bugetare actualizate, rezultate din aplicarea dobânzii datorate conform 

procesului verbal nr. 122099/10.09.2019 emis de Direcția Management Financiar din cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aplicat în derularea proiectului cod 

SMIS 1473, cu titlul "Restructurare și lărgire a drumului județean Viziru, Cuza - Vodă, Mihai 

Bravu" 

Dispoziția nr. 129 / 28.05.2020 
Încetarea contractului individual de muncă al d-lui Iconaru Marian, șef serviciu la Serviciul 

Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

Dispoziția nr. 130 / 28.05.2020 
Modificarea art. 1 lit. B) pct.1 din dispoziția nr. 117/18.05.2020 privind constituirea Comisiei 
de evaluare a activității managerului Spitalului Județean de Urgență Brăila, aflat în 
subordinea Consiliului Județean Brăila, precum și a comisiei de soluționare a contestației 
pentru evaluarea anuală a acestuia 
 
Dispoziția nr. 131 / 04.06.2020 
Modificarea anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 6 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 
373/2016 privind aprobarea normelor de organizare și exercitare a controlului financiar 
preventiv  propriu la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 
 
Dispoziția nr. 132 / 04.06.2020 
Încetarea raportului de serviciu al domnului Matei Iulian, consilier, clasa I, grad profesional 

principal la Compartimentul Informatică din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

Dispoziția nr. 133 / 05.06.2020 
Exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere vacante de șef 

serviciu în cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, de către domnul Ghenea Georgel 

Dispoziția nr. 134 / 05.06.2020 
Aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create de compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 



Dispoziția nr. 135 / 09.06.2020 
Constituirea Comisiei de predare în folosință gratuită Casei Județene de Pensii Brăila - Biroul 

de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, a spațiului în suprafață de 

169,10 mp din imobilul situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 3A - corp 2, proprietate publică 

a județului Brăila, pe o perioadă de 10 ani 

Dispoziția nr. 136 / 09.06.2020 
Constituirea Comisiei de predare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dunărea" al 

Județului Brăila și Centrul Militar Județean Brăila, pe o perioadă de 6 ani, a unor obiecte de 

inventar și mijloace fixe 

Dispoziția nr. 137 / 09.06.2020 
Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 

2020 

Dispoziția nr. 138 / 10.06.2020 
Modificarea Anexei nr. 2 la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 

575/21.09.2015 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Consiliul Județean 

Brăila - Aparat Propriu, Centrul Militar Județean Brăila și Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență "Dunărea" Brăila, privind convorbirile telefonice, alocate aparatelor de relefonie 

mobilă 

Dispoziția nr. 139 / 10.06.2020 
Constituirea echipei de implementare a proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire 
Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" SMIS 121090, ce va fi finanțat în cadrul 
Programului Operațional Regional 
 
Dispoziția nr. 140 / 11.06.2020 
Aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Școala Populară de Arte 

și Meserii "Vespasian Lungu" Brăila 

Dispoziția nr. 141 / 16.06.2020 
Aprobarea numărului maxim de ore/zi/persoană pentru echipa de implementare a proiectului 

"Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" 

SMIS 121090 

Dispoziția nr. 142 / 16.06.2020 
Modificarea Dispoziției nr. 121/22.05.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare anuală a 

managementului la Filarmonica "Lyra - George Cavadia" Brăila, precum și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor 

Dispoziția nr. 143 / 17.06.2020 
Acceptarea donației unui număr de 20.000 măști chirurgicale, în vederea limitării răspândirii 
virusului SARS-COV-19 , la nivelul instituției 
 
Dispoziția nr. 144 / 17.06.2020 
Modificarea comisiei de recepție a mijloacelor fixe de natura dotărilor independente intrate în 
patrimoniul Consiliului Județean Brăila 
 
Dispoziția nr. 145 / 17.06.2020 
Încetarea de drept a contractului individual de muncă al d-nei Urmă Constanța, inspector de 
specialitate, gradul IA la Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției 
Administrație Publică, Contencios 



Dispoziția nr. 146 / 17.06.2020 
Stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada prelungirii stării de alertă pentru personalul 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 
 
Dispoziția nr. 147 / 19.06.2020 
Virările de credite bugetare între subdiviziunile clasificației bugetare în cadrul bugetului 
propriu al județului Brăila pe anul 2020 
 
Dispoziția nr. 148 / 22.06.2020 
Aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului d-lui Balaban Ionuț-Săndel, 

manager la Filarmonica "Lyra - George Cavadia" Brăila 

Dispoziția nr. 149 / 22.06.2020 
Aprobarea Listei funcțiilor care presupun accesul la informații secrete de serviciu 

Dispoziția nr. 150 / 22.06.2020 
Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-lui Rusu Marian, arhitect șef al județului, 

în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitatile proiectului "Reabilitare și 

refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" SMIS 121090 

Dispoziția nr. 151 / 22.06.2020 
Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al d-rei Ghiorghe Ionela, consilier juridic, 

clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, în 

conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitare și 

refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" SMIS 121090 

Dispoziția nr. 152 / 22.06.2020 
Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al d-nei Bălănoiu Nicoleta, consilier, clasa I, 

grad profesional asistent în cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în 

conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitare și 

refuncționalizare cladire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" SMIS 121090 

Dispoziția nr. 153 / 22.06.2020 
Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al d-lui Dumitru Dragoș Alexandru, consilier, 

clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Administrație Publică Contencios, în 

conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitare și 

refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" SMIS 121090 

Dispoziția nr. 154 / 22.06.2020 
Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al d-lui Dragu Andrei, consilier, clasa I, grad 

profesional superior în cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activiățile proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat 

Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" SMIS 121090 

Dispozitia nr. 155 / 22.06.2020 
Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al d-nei Ioniță Tania, consilier, clasa I, grad 

profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat 

Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" SMIS 121090 

 

 



Dispoziția nr. 156 / 22.06.2020 
Majorarea cu până la 30% a salariului de baza al d-nei Filote Elena Valentina, consilier, în 

cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru 

activitățile proiectului "Strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027" , ale proiectului 

"Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila" 

, precum și ale proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața 

Independenței nr. 1, Brăila" 

Dispoziția nr. 157 / 22.06.2020 
Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Caraman Rodica, consilier, clasa I, 

grad profesional superior în cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Modernizarea infrastructurii de 

transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu 

coridorul TEN-T Brăila-Buzău" , ale proeictului "Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila" , precum și ale proiectului "reabilitare și 

refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" 

Dispoziția nr. 158 / 22.06.2020 
Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Ichim Catrinel, inspector, clasa I, grad 

profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Brăila - tărâmul pescăresc de altădată" , ale 

proiectului "Strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027" , ale proiectului "Asigurarea 

accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău 

și linia Dunării" , ale proiectului "Reabilitarea Secției de Urgență Brăila" precum și ale 

proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 

1, Brăila" 

Dispoziția nr. 159 / 22.06.2020 
Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-lui Ilie Octavian Alin, consilier, clasa I, 

grad profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport 

județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-

T Brăila-Buzău", ale proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 

ambulatoriu pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii medicale 

de urgență", ale proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-

Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării", precum și ale proiectului 

"Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" 

Dispoziția nr. 160 / 24.06.2020 
Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședința ordinară la data de 30 iunie 2020 

Dispoziția nr. 161 / 24.06.2020 
Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 

2020 

Dispoziția nr. 162 / 29.06.2020 
Constituirea comisiei de evaluare pentru stabilirea valorii juste a hărților oficiale ale județului 

Brăila, primite cu titlu gratuit de către Consiliul Județean Brăila 

 



Dispoziția nr. 163 / 29.06.2020 
Stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada prelungirii stării de alertă pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

Dispoziția nr. 164 / 30.06.2020 
Reluarea activității de către d-na Vrînceanu Mirela Laura - consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Cancelarie și Arhiva din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios 

Dispoziția nr. 165 / 03.07.2020 
Desemnarea domnului Vasile Stelică pentru exercitarea atribuțiilor privind exploatarea 
instalațiilor de incendiu, ventilare/desfumare și  verificarea  iluminatului de siguranță la 
imobilul "Casa Tineretului" Brăila cu înscrierea acestor verificări în Registrul de control 
 
Dispoziția nr. 166 / 03.07.2020 
Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 
2020 
 
Dispoziția nr. 167 / 08.07.2020 
Aprobarea numărului maxim de ore/zi/persoană pentru echipa de implementare a proiectului 
"Sistem integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către 
cetățeni", cod SIPOCA 825/cod SMIS 135233 
 
Dispoziția nr. 168 / 08.07.2020 
Desemnarea domnului Călin Gabriel responsabil cu administrarea sistemelor de monitorizare 
video achiziționate de Consiliul Județean Brăila 
 
Dispoziția nr. 169 / 09.07.2020 
Desemnarea domnului Petrea Gogu, manager interimar în cadrul Filarmonicii "Lyra - George 
Cavadia", pentru a asigura continuarea procesului managerial în exercitarea prerogativelor 
de conducere și reprezentare ale Filarmonicii, obligații și limite de competență, pe o perioadă 
de până la 120 zile calendaristice 
 
Dispoziția nr. 170 / 10.07.2020 
Necesitatea desemnării comisiei de evaluare a condițiilor de modificare a contractului de 
servicii nr. 95/20.05.2020 având ca obiect Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul 
"Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca - Ianca - Viziru, 
asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila - Buzău" 
 
Dispoziția nr. 171 / 13.07.2020 
Constituirea Comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului 
pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean pentru anul 
2020 
 
Dispoziția nr. 172 / 13.07.2020 
Constituirea Comisiei de evaluare și a Comisiei de soluționarea a contestațiilor pentru 
programele sportive finanțate din fonduri publice, depuse în baza Regulamentului aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 116/2020 
 
Dispoziția nr. 173 / 14.07.2020 
Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 
2020 
 
 



Dispoziția nr. 174 / 15.07.2020 
Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 125/27.05.2020 privind 
constituirea echipei de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al 
fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către cetățeni", cod SIPOCA 825/cod SMIS 
135233, ce va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020, Cererea de proiecte POCA/661/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 
concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 
 
Dispoziția nr. 175 / 16.07.2020 
Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Ioniță Tania, consilier, clasa I, 
grad profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul 
efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat 
Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" și ale proiectului "Sistem integrat de 
management al fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către cetățeni" 
 
Dispoziția nr. 176 / 16.07.2020 
Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Marin Raluca, consilier la Biroul 

Implementare Monitorizare Proiecte naționale/internaționale din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului 

"Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, 

asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila - Buzău", ale proiectului "Strategia 

de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027" , ale proiectului "Asigurarea accesibilității directe 

pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila - Buzău și linia Dunării", ale 

proiectului "Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Brăila" și ale proiectului "Sistem integrat de management al fluxurilor interne și 

furnizare de servicii partajate către cetățeni" 

Dispoziția nr. 177 / 16.07.2020 
Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al domnului Priceputu Dumitrel, secretar 

general al județului, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului 

"Sistem integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către 

cetățeni" 

Dispoziția nr. 178 / 16.07.2020 
Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-lui Croitoru Dragos, director executiv 

adjunct la Direcția Administrație Publică Contencios, în conformitate cu timpul efectiv lucrat 

lunar pentru activitățile proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport județean pe 

traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila - 

Buzău" și ale proiectului "Sistem integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de 

servicii partajate către cetățeni" 

Dispoziția nr. 179 / 16.07.2020 
Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Dănila Emilia, consilier la Biroul 
Implementare, Monitorizare proiecte naționale/internaționale din cadrul Direcției Strategii de 
Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Sistem 
integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către cetățeni" 
 
Dispoziția nr. 180 / 16.07.2020 
Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al domnului Călin Gabriel, consilier la 
Compartimentul Informatică din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 



Bugetară, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Sistem 
integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către cetățeni" 
 
Dispoziția nr. 181 / 16.07.2020 
Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Stoica Luminița, director executiv la 
Direcția Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul lunar pentru activitățile proiectului 
"Sistem integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către 
cetățeni" 
 
Dispoziția nr. 182 / 16.07.2020 
Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-lui Oprea Ionel, consilier la Serviciul 
Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică Contencios, în conformitate cu 
timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe 
traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila - Buzău și linia Dunării" și ale 
proiectului "Sistem integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de servicii 
partajate către cetățeni" 
 
Dispoziția nr. 183 / 16.07.2020 
Acordarea gradatiei 4 corespunzatoare transei de vechime in munca de la 15 la 20 de ani, 
doamnei Straton Cristina, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 3 
 
Dispoziția nr. 184 / 17.07.2020 
Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 163/29 iunie 2020 privind 

stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada prelungirii stării de alertă pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

Dispoziția nr. 185 / 17.07.2020 
Imputarea creanțelor bugetare actualizate, rezultate pentru plata unor penalități de întârziere 
calculate asupra cotei de 0,1% și 0,5% pentru obiectivul de investiții "Modernizare drum 
județean DJ 203 R, DJ 211 – Lișcoteanca, KM 22+500 - KM 24+500 județul Brăila" realizat 
în baza AC nr. 1/23.01.2018, 27/22.07.2019 și 67/15.11.2019, emise de către Președintele 
Consiliului Județean Brăila 
 
Dispoziția nr. 186 / 17.07.2020 
Aprobarea numărului maxim de ore/zi pentru domnul Iosif George - asistent responsabil 
tehnic în echipa de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al fluxurilor 
interne și furnizare de servicii partajate către cetățeni" , cod SIPOCA 825/cod SMIS 135233 
 
Dispoziția nr. 187 / 17.07.2020 
Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 139/10 iunie 2020 privind 

constituirea echipei de implementare a proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire 

Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" SMIS 121090, ce va fi finanțat în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - 

Clădiri Publice 

Dispoziția nr. 188 / 20.07.2020 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al Domnului Iosif George, consilier la 

Compartimentul Banca de Date urbane, Gestionarea localităților, GIS din cadrul Direcției 

Arhitect Șef, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului 

"Sistem integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către 

cetățeni" 



Dispoziția nr. 189 / 22.07.2020 

Încetarea acordării majorării cu până la 20% a salariului de bază al d-nei Vătafu Camelia, 

consilier în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, urmare finalizării implementării proiectului 

"Brăila - Tărâmul pescăresc de altădată" 

 

Dispoziția nr. 190 / 22.07.2020 

Încetarea acordării majorării cu până la 20% a salariului de bază al d-nei Zaharia Daniela, 

consilier în cadrul Direcției Administrare patrimoniu și evidență bugetară, urmare finalizării 

implementării proiectului "Brăila - Tărâmul pescăresc de altădată" 

Dispoziția nr. 191 / 23.07.2020 

Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 

2020 

Dispoziția nr. 192 / 23.07.2020 

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții "Lucrări de 

reabilitare racord alimentare apă incendiu de la Gospodaria de apă distribuitorul din camera 

pompierului și instalație interioară de incendiu (hidranți, sprinklere, drencere) la Casa de 

Cultură a Tineretului Brăila" 

Dispoziția nr. 193 / 23.07.2020 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al d-lui Dosztal George, consilier în cadrul 

Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru 

activitățile proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni 

către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării" 

Dispoziția nr. 194 / 23.07.2020 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Lupu Aura, șef birou la Biroul 

Implementare Monitorizare Proiecte naționale/internaționale din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului 

"Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, 

asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău" și ale proiectului 

"Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila" 

Dispoziția nr. 195 / 23.07.2020 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Ichim Catrinel, inspector, clasa I, grad 

profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Strategia de dezvoltare a județului Brăila 

2021-2027" , ale proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-

Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării" , ale proiectului "Reabilitarea 

Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila" , precum și 

ale proiectului "Reabilitare și refuncționalizare cladire Palat Administrativ Piața Independenței 

nr. 1, Brăila" 

Dispoziția nr. 196 / 24.07.2020 

Aprobarea numărului maxim de ore/zi pentru domnul Căpraru Gheorghe - responsabil 

achiziții publice în echipa de implementare a proiectului "Reabilitare și refuncționalizare 

clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1 Brăila" SMIS 121090 

 



Dispoziția nr. 197 / 24.07.2020 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședința ordinară la data de 30 iulie 2020 

Dispoziția nr. 198 / 28.07.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Achiziție autoturism de teren 4x4, 5 locuri și autospecială cu cabină dublă 

pentru transport 6+1 persoane și materiale" 

Dispoziția nr. 199 / 28.07.2020 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-lui Căpraru Gheorghe, consilier achiziții 

publice la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, în 

conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Strategia de 

dezvoltare a județului Brăila 2021-2027" și ale proiectului "Reabilitare și refuncționalizare 

clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" 

Dispoziția nr. 200 / 30.07.2020 

Constituirea Comisiei de examinare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

examenul de promovare organizat în data de 19.08.202 în vederea promovării salariatului, 

personal contractual, în funcția de inspector de specialitate, grad profesional I, la Direcția 

Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, Serviciul Administrativ - Compartimentul 

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

Dispoziția nr. 201 / 03.08.2020 

Aprobarea completării si modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 

2020 - forma inițială 

Dispoziția nr. 202 / 04.08.2020 

Completarea Dispoziției nr. 172/13.07.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare și a 

Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru programele sportive finanțate din fonduri 

publice, depuse în baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila 

nr. 116/2020 

Dispoziția nr. 203 / 04.08.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect: Proiectare PTh și DE, inclusiv documentații avize, acorduri, PAC, POE și 

faze control pentru "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul 

Județean de Urgență Brăila, șoseaua Buzăului nr. 2" 

Dispoziția nr. 204 / 04.08.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect: 

"Actualizarea planului de amenajarea teritoriului județean (PATJ) Brăila" 

Dispoziția nr. 205 / 05.08.2020 

Desemnarea domnului Călin Gabriel administrator de securitate local și a doamnei Ciochină 

Filița înlocuitor administrator de securitate local pentru componenta Sistemului Informatic și 

de Comunicații (SIC) "SIOCWEB" 

Dispoziția nr. 206 / 11.08.2020 

Desemnarea domnului Călin Gabriel administrator de sistem pentru Sistemul Informatic și de 

Comunicații - Secrete de Serviciu (SIC - SSv) de la nivelul Consiliului Județean Brăila 



Dispoziția nr. 207 / 11.08.2020 

Aprobarea componenței Autorității Operaționale a Sistemului Informatic și de Comunicații 

(AOSIC) la nivelul Consiliului Județean Brăila 

Dispoziția nr. 208 / 12.08.2020 

Aprobarea componenței Comisiei pentru verificarea și inventarierea documentelor 

clasificate/neclasificate aflate în arhiva fostului BDS (Birou documente secrete), preluată de 

Consiliul Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 209 / 13.08.2020 

Participarea navei "Ovidiu I" la parada navală organizată pe Dunăre, cu ocazia Zilei Marinei 

Române 

Dispoziția nr. 210 / 14.08.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Procurare utilaje pentru întreținere și reparații drumuri + echipamente și 

accesorii: LOT 1 - Autorspecială 8x4 cu benă basculabilă; LOT 2 - Miniîncărcător pe pneuri; 

LOT 3 - Utilaj multifunctional pentru întreținere drumuri; LOT 4 - Trailer platformă transport 

utilaje" 

 

Dispoziția nr. 211 / 17.08.2020 

Modificarea Dispoziției Președintelui Consilului Județean Brăila nr. 163/29 iunie 2020 privind 

stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada prelungirii stării de alertă pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 212 / 18.08.2020 

Acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de la 15 la 20 de ani, 

doamnei Radu Elena Laura, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 

Dispoziția nr. 213 / 18.08.2020 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în sedință ordinară la data de 24 august 2020 

Dispoziția nr. 214 / 20.08.2020 

Constituirea Comisiei pentru predarea-preluarea unor bunuri de natura obiectivelor de 

inventar, către Muzeul Brăilei "Carol I" 

Dispoziția nr. 215 / 25.08.2020 

Admiterea cererii domnului IUGA ȘTEFAN de schimbare pe cale administrativă a prenumelui 

sau din ȘTEFAN în IOAN, spre a se numi IUGA IOAN 

Dispoziția nr. 216 / 25.08.2020 

Admiterea cererii doamnei EFREMESCU GEORGETA de schimbare pe cale administrativă 

a numelui sau de familie purtat în timpul căsătoriei, din EFREMESCU în SPÂNU, spre a se 

numi SPÂNU GEORGETA 

Dispoziția nr. 217 / 25.08.2020 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședința ordinară la data de 31 august 2020 

 

 



Dispoziția nr. 218 / 28.08.2020 

Admiterea cererii numitului FURCOI VALENTIN-MĂDĂLIN prin care solicită schimbarea pe 

cale administrativă a numelui sau de familie din FURCOI în IVAN, urmând să poarte în viitor 

numele de IVAN VALENTIN – MĂDĂLIN 

Dispoziția nr. 219 / 28.08.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Reabilitare DC 59, DJ 212A - Blasova, km 0+000 - km 11+000, județul 

Brăila" – execuție lucrări 

Dispoziția nr. 220 / 01.09.2020 

Necesitatea împuternicirii doamnei Simona Daniela Cimpoae, director general al DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Colța Marcel 

Dispoziția nr. 221 / 01.09.2020 

Admiterea cererii numitei BULIBAȘA ANDREEA-DENISA prin care solicită schimbarea pe 

cale administrativă a numelui sau de familie din BULIBAȘA în ENE, urmând să poarte în 

viitor numele de ENE ANDREEA-DENISA 

Dispoziția nr. 222 / 02.09.2020 

Constituirea Comisiei de predare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dunărea" al 

Județului Brăila și Centrul Militar Județean Brăila, pe o perioadă de 6 ani, a unor obiecte de 

inventar și mijloace fixe 

Dispoziția nr. 223 / 02.09.2020 

Promovarea în grad profesional a d-lui Gheorghe Valentin - salariat încadrat cu contract 

individual de muncă în funcția de inspector de specialitate, gradul II, gradația 5 la Serviciul 

Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

Dispoziția nr. 224 / 08.09.2020 

Constituirea Comisiei de preluare a terenului în suprafață de 365,56 ha - obiect al 

Contractului de concesiune nr. 247/2015 și a terenului în suprafață de 342 ha - obiect al 

Contractului de concesiune nr. 261/2015, amplasate în perimetrul comunei Vădeni, aflate în 

domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila 

Dispoziția nr. 225 / 08.09.2020 

Constituirea Comisiei de preluare a terenului în suprafață de 353,57 ha - obiect al 

Contractului de concesiune nr. 306/2016, amplasat în perimetrul comunei Vădeni, aflat în 

domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila 

Dispoziția nr. 226 / 09.09.2020 

Necesitatea împuternicirii doamnei Dobre Simona, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Pulciu Ștefan 

Dispoziția nr. 227 / 09.09.2020 

Necesitatea împuternicirii doamnei Dobre Simona, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minora Pulciu Elena Maria 



Dispoziția nr. 228 / 09.09.2020 

Necesitatea împuternicirii doamnei Dăineanu Victorița-Nicoleta, asistent maternal 

profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor 

părintești în numele Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Boeangiu Georgian – 

Adrian 

Dispoziția nr. 229 / 09.09.2020 

Necesitatea împuternicirii doamnei Tudorancea Angelica, asistent maternal profesionist în 

cadrul D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligașiilor părintești în 

numele Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Petrușca Marian – Cornel 

Dispoziția nr. 230 / 09.09.2020 

Necesitatea împuternicirii doamnei Niculae Chira, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Ichim Marian – Tudorel 

Dispoziția nr. 231 / 10.09.2020 

Constituirea Comisiei de preluare, respectiv predare a terenului în suprafață de 217 mp, 

situat în Orașul Ianca, str. Școlii nr. 3, identificat cu numărul cadastral 79521, parcela 887, lot 

2 

Dispoziția nr. 232 / 10.09.2020 

Încetarea raportului de serviciu al d-nei Bularda Gilda Monica, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul 

Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, prin acordul părților, consemnat în 

scris 

Dispoziția nr. 233 / 10.09.2020 

Menținerea d-nei Marcu Magdalena în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Protecția mediului natural și construit din cadrul 

Direcției Arhitect Șef 

Dispoziția nr. 234 / 11.09.2020 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 17 septembrie 2020 

Dispoziția nr. 235 / 15.09.2020 

Constituirea echipei de implementare a proiectului "Turism și educație - o nouă cale de 

cunoaștere a zonei pescărești a județului Brăila" SMIS 134053, finanțat în cadrul 

Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Măsura III.3 - 

Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității, Măsura 1.2 Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și 

acvacultură, din cadrul implementării strategiei de dezvoltare locală a Asociației Grupul Local 

pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila 

Dispoziția nr. 236 / 15.09.2020 

Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 163/29 iunie 2020 privind 

stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada prelungirii stării de alertă pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

 



Dispoziția nr. 237 / 17.09.2020 

Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 

2020 

Dispoziția nr. 238 / 17.09.2020 

Aprobarea numărului maxim de ore/zi/persoană pentru echipa de implementare a proiectului 

"Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei pescărești a județului Brăila" , cod 

SMIS 134053 

Dispoziția nr. 239 / 17.09.2020 

Modificarea dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 697/31.08.2017 privind 

aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, 

mărimea concreta a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, precum 

și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare 

"Administrație", din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii "Vespasian Lungu" Brăila 

 

Dispoziția nr. 240 / 17.09.2020 

Modificarea dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 739/29.09.2017 privind 

aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, 

mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, precum 

și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare 

"Administrație", din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Brăila 

Dispoziția nr. 241 / 21.09.2020 

Modificarea comisiei de recepție a mijloacelor fixe de natura dotărilor independente intrate în 

patrimoniul Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 242 / 21.09.2020 

Constituirea comisiei de predare a unor spații din incinta imobilului Palatul Administrativ, 

proprietate publică a statului, situat în municipiul Brăila, Județul Brăila, Piața Independenței 

nr. 1, din administrarea Consiliului Județean Brăila în folosință gratuită Primariei Municipiului 

Brăila 

Dispoziția nr. 243 / 21.09.2020 

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Cimpoae Simona Daniela, director general la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila 

Dispoziția nr. 244 / 23.09.2020 

Admiterea cererii domnului TICOVSCHI PAUL - ROMEO de schimbare pe cale 

administrativă a numelui său de familie purtat în timpul căsătoriei din TICOVSCHI în RUSU, 

spre a se numi RUSU PAUL – ROMEO 

Dispoziția nr. 245 / 23.09.2020 

Admiterea cererii domnului IGNATOV MIHAIL - ADRIAN de schimbare pe cale administrativă 

a numelui său de familie din IGNATOV în DUMITRU, spre a se numi DUMITRU MIHAIL – 

ADRIAN 

 



Dispoziția nr. 246 / 23.09.2020 

Admiterea cererii doamnei CÎRNU VASILICA de schimbare pe cale administrativă a 

prenumelui său din VASILICA în VALENTINA, spre a se numi CÎRNU VALENTINA 

Dispoziția nr. 247 / 23.09.2020 

Admiterea cererii domnului TIMOFEI ANTONI - DIDI de schimbare pe cale administrativă a 

prenumelui său din ANTONI - DIDI în ANTONI spre a se numi TIMOFEI ANTONI 

Dispoziția nr. 248 / 24.09.2020 

Încetarea raportului de serviciu al d-nei Stănoiu Anca - Maria, consilier, clasa I, grad 

profesional principal la Compartimentul Lucrări publice din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări 

Publice, prin acordul părților, consemnat în scris 

Dispoziția nr. 249 / 24.09.2020 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2020 

Dispoziția nr. 250 / 25.09.2020 

Modificarea Dispoziției nr. 482/22.06.2017 privind constituirea echipei de implementare a 

proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-

Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău", cod 

SE/BR/2016/6/6.1/1/16/03.11/2016, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa Prioritară 6 "Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională", 

Prioritatea de Investiții 6.1. "Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multinodale" 

Dispoziția nr. 251 / 29.09.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Servicii de proiectare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea 

proiectantului pentru obiectivul "Înființare sediu Serviciu Lucrări Întreținere - localitatea Ianca, 

județul Brăila""   

Dispoziția nr. 252 / 29.09.2020 

Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 de ani, 

doamnei Șerbu Violeta Cristina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 

Dispoziția nr. 253 / 29.09.2020 

Acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de la 15 la 20 de ani, 

doamnei Tofan Isabela, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 

Dispoziția nr. 254 / 30.09.2020 

Costituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Autoturism de teren 4x4,  5 locuri" 
 

Dispoziția nr. 255 / 01.10.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului cadru având ca 

obiect "Furnizarea de energie electrică" 

 

Dispoziția nr. 256 / 05.10.2020 

Modificarea Dispoziției nr. 268/31.05.2018 privind aprobarea numărului maxim de 

ore/zi/persoană pentru echipa de implementare din cadrul proiectului "Modernizarea 

infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând 



conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzau" (SMIS 118085), finanțat în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multinodale 

 

Dispoziția nr. 257 / 05.10.2020 

Constituirea Comisiei de predare a operelor de artă realizate în cadrul Simpozionului 

Internațional de Sculptură Monumentală "Nicăpetre" Brăila 2019 – ediția III, din administrarea 

Consiliului Județean Brăila în administrația Consiliului Local Municipal Brăila 

Dispoziția nr. 258 / 06.10.2020 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 02.11.2020 în vederea ocupării unui post contractual vacant 

de muncitor calificat tr.III la Compartimentul Administrativ, Serviciul Administrativ din cadrul 

Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

Dispoziția nr. 259 / 06.10.2020 

Aprobarea Caietului de obiective pentru Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, precum și a Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 

Dispoziția nr. 260 / 06.10.2020 

Aprobarea Caietului de obiective pentru Instituția Publică de Spectacole Filarmonica "Lyra - 

George Cavadia" Brăila, precum și a Regulamentului de organizare și desfășurare a 

concursului de proiecte de management la Instituția Publică de Spectacole Filarmonica "Lyra 

- George Cavadia" Brăila 

 

Dispoziția nr. 261 / 07.10.2020 

Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 

2020 

Dispoziția nr. 262 / 07.10.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Procurare utilaje pentru întreținere și reparații drumuri + echipamente și 

accesorii: LOT 1 - Tocător de resturi vegetale; LOT 2 - Adaptare MAN 18.250 pentru atașare 

echipamente; LOT 3 - Utilaj pentru colmatat rosturi montat pe trailer 

 

Dispoziția nr. 263 / 07.10.2020 

Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 163/29 iunie 2020 privind 

stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada prelungirii stării de alertă pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 264 / 08.10.2020 

Contituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Realizarea legăturii 

între corpul A al SJU Brăila și secția de cardiologie și pediatrie a SJU Brăila" 

 



Dispoziția nr. 265 / 08.10.2020 

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru contractul de lucrări "Lucrări 

reabilitare a instalației de iluminat din incinta Depozitului de deșeuri și a Stației de sortare de 

la Ianca" 

 

Dispoziția nr. 266 / 08.10.2020 

Constituirea Comisiei de concurs, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și 

secretariatul comisiei de concurs pentru Concursul de proiecte de management la Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 

 

Dispoziția nr. 267 / 08.10.2020 

Virările de credite între subdiviziunile clasificației bugetare în cadrul bugetului propriu al 

județului Brăila pe anul 2020 și în cadrul Programului de investiții publice pe anul 2020 și 

estimările pe anii 2021-2023 

 

Dispoziția nr. 268 / 08.10.2020 

Modificarea Dispoziției nr. 238/02.11.2009 a Președintelui Consiliului Județean Brăila privind 

aprobarea normelor de organizare a execuției bugetare a cheltuielilor la nivelul aparatului 

propriu al Consilului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 269 / 08.10.2020 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al domnului Ilie Octavian Alin, consilier, clasa 

I, grad profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Modernizarea infrastructurii de 

transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu 

coridorul TEN-T Brăila-Buzău", ale proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în 

regim ambulatoriu pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii 

medicale de urgență", ale proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-

Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării", ale proiectului 

"Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independeței nr. 1, Brăila" , 

precum și ale proiectului "Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei pescărești 

a județului Brăila" 

 

Dispoziția nr. 270 / 08.10.2020 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Ichim Catrinel, inspector, clasa I, 

grad profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Strategia de dezvoltare a județului Brăila 

2021-2027", ale proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-

Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării", ale proiectului "Reabilitarea 

Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalul Județean de Urgență Brăila", ale proiectului 

"Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" , 

precum și ale proiectului "Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei pescărești 

a județului Brăila" 

 

Dispoziția nr. 271 / 08.10.2020 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Dănila Emilia, consilier la Biroul 

Implementare, monitorizare proiecte naționale/internaționale din cadrul Direcției Strategii de 



Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Sistem 

integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către cetățeni" și 

ale proiectului "Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei pescărești a județului 

Brăila" 

Dispoziția nr. 272 / 08.10.2020 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al domnișoarei Ghiorghe Ionela, consilier 

juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Administrație Publică Conencios, 

în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitare și 

refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" și ale 

proiectului "Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei pescărești a județului 

Brăila" 

Dispoziția nr. 273 / 08.10.2020 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Șelaru Delia Casiana, consilier 

achiziții publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Administrație Publică 

Contencios, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului 

"Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, 

asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău" și ale proiectului "Turism 

și educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei pescărești a județului Brăila" 

Dispoziția nr. 274 / 08.10.2020 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al d-lui Gheorghe Ștefan, șef serviciu la 

Serviciul Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în 

conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Turism și educație - o 

nouă cale de cunoastere a zonei pescărești a județului Brăila"   

Dispoziția nr. 275 / 08.10.2020 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-lui Cichi Gabriel, consilier la 

Compartimentul Investiții din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe 

traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării" si ale 

proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-

Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău" 

Dispoziția nr. 276 / 08.10.2020 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al domnului Chiotoroiu Gheorghe, consilier în 

cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar 

pentru activitățile proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul 

Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău" 

 

Dispoziția nr. 277 / 08.10.2020 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al domnului Mândroiu Narcis Georgian, 

consilier în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat 

lunar pentru activitățile proiectului "Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei 

pescărești a județului Brăila" 

 

 

 



Dispoziția nr. 278 / 08.10.2020 

Majorarea cu pana la 20% a salariului de baza al doamnei Gheorghita Ionela Veronica, 

inspector in cadrul Directiei Strategii de Dezvoltare, in conformitate cu timpul efectiv lucrat 

lunar pentru activitatile proiectului "Turism si educatie - o noua cale de cunoastere a zonei 

pescaresti a judetului Braila" 

 

Dispoziția nr. 279 / 08.10.2020 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al d-lui Belu Bogdan Cristian, consilier în 

cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru 

activitățile proiectului "Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei pescărești a 

județului Brăila" 

 

Dispoziția nr. 280 / 12.10.2020 

Modificarea dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 714/11.09.2017 privind 

aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, 

mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, precum 

și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare 

"Administrație", din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Brăila 

 

Dispoziția nr. 281 / 13.10.2020 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul de proiecte de management la Filarmonica "Lyra - George Cavadia" Brăila 

 

Dispoziția nr. 282 / 13.10.2020 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 04.11.2020 în vederea ocupării postului contractual vacant de 

șef serviciu, grad II la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 283 / 14.10.2020 

Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 

2020 

 

Dispoziția nr. 284 / 15.10.2020 

Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 163/29 iunie 2020 privind 

stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada prelungirii stării de alertă pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 285 / 19.10.2020 

Eliberarea din funcția de consilier la Cabinetul președintelui Consiliului Județean Brăila a 

domnului Paladi George-Adrian 

 

Dispoziția nr. 286 / 19.10.2020 

Eliberarea din funcția de consilier la Cabinetul președintelui Consiliului Județean Brăila a 

doamnei Tatu Alina Andra 

 

 



Dispoziția nr. 287 / 19.10.2020 

Numirea doamnei Tatu Alina Andra în funcția de consilier la Cabinetul Președintelui 

Consiliului Județean Brăila, pe durata mandatului președintelui 

 

Dispoziția nr. 288 / 20.10.2020 

Modificarea art.1 din Dispoziția nr. 281/13.10.2020 privind constituirea Comisiei de concurs 

și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și recretariatul comisiei de concurs 

pentru proiecte de management la Filarmonica "Lyra - George Cavadia" Brăila 

 

Dispoziția nr. 289 / 20.10.2020 

Stabilirea indemnizației d-lui Francisk Iulian Chiriac, președinte al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 290 / 22.10.2020 

Constituirea Comisiilor de concurs/examen și a Comisiilor de soluționare a contestațiilor 

pentru concursul/examenul organizat în data de 24.11.2020 în vederea promovării în grad 

profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Brăila 

 

Dispoziția nr. 291 / 23.10.2020 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 02.12.2020 în vederea ocupării funcției publice de execuție 

vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Evidență Bugetară 

din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 292 / 23.10.2020 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extaordinară la data de 26 

octombrie 2020 

 

Dispoziția nr. 293 / 26.10.2020 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 27 

octombrie 2020 

 

Dispoziția nr. 294 / 27.10.2020 

Constituirea Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de 

interes public 

 

Dispoziția nr. 295 / 27.10.2020 

Stabilirea indemnizației d-lui Epureanu Ionel, vicepreședinte al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 296 / 27.10.2020 

Stabilirea indemnizației d-lui Dobre Ionuț Ciprian, vicepreședinte al Consiliului Județean 

Brăila 

 

Dispoziția nr. 297 / 29.10.2020 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 09.12.2020 în vederea ocupării funcției publice de execuție 



vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Informatică din 

cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 298 / 29.10.2020 

Constituirea comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii din patrimoniul public și privat al Județului Brăila 

 

Dispoziția nr. 299 / 02.11.2020 

Stabilirea principalelor responsabilități ale domnului Ionel Epureanu, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Brăila în conducerea și îndrumarea administrației publice județene, prin 

intermediul aparatului de specialitate, precum și a instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului 

Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 300 / 02.11.2020 

Stabilirea principalelor responsabilități ale domnului Dobre Ionuț Ciprian, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Brăila în conducerea și îndrumarea administrației publice județene, prin 

intermediul aparatului de specialitate, precum și a instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului 

Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 301 / 03.11.2020 

Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 

2020 

 

Dispoziția nr. 302 / 04.11.2020 

Numirea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Brăila și a membrului supleant 

în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Brăila 

 

Dispoziția nr. 303 / 04.11.2020 

Numirea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Brăila și a membrului supleant 

în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila 

 

Dispoziția nr. 304 / 06.11.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect: 

Echipamente multifuncționale A3 tehnologie laser color cu viteză mare de copiere - printare – 

scanare 

 

Dispoziția nr. 305 / 06.11.2020 

Aprobarea Caietului de obiective pentru Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, precum și a Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 

 

Dispoziția nr. 306 / 06.11.2020 

Constituirea Comisiei de concurs, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și 

secretariatul comisiei de concurs pentru Concursul de proiecte de management la Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 

 



Dispoziția nr. 307 / 06.11.2020 

Angajarea cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, a d-lui Mihai 

Valentin, în funcția de muncitor calificat tr.III, gradația 2, la Serviciul Administrativ - 

Compartiment Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 

Bugetară 

 

Dispoziția nr. 308 / 09.11.2020 

Constituirea Comisiei Sociale pentru analiza cererilor de locuință și a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor pentru locuințele destinate închirierii pentru tinerii specialiști din 

domeniul sănătății, din imobilul situat în municipiul Brăila, Șos. Buzăului nr. 15A 

 

Dispoziția nr. 309 / 12.11.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Proiectare PTh și DE inclusiv documentații avize, acorduri, PAC, POE și 

faze control + execuție lucrări pentru "Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, C5, C6, 

C7, Pavilon A, Spitalul Județean de Urgență Brăila, șos. Buzăului nr. 2"" 

 

Dispoziția nr. 310 / 12.11.2020 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 18 noiembrie 2020 

 

Dispoziția nr. 311 / 13.11.2020 

Necesitatea desemnării persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se 

constituie într-o comisie de evaluare pentru atribuirea contractului având ca obiect: 

"Procurare utilaje pentru întreținere și reparații drumuri + echipamente și accesorii" 

 

Dispoziția nr. 312 / 13.11.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Delegarea gestiunii serviciului de operare și administrare a Stației de 

transfer Însuraței, Depozitului ecologic și Stației de sortare Ianca din cadrul "Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 313 / 13.11.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Delegarea gestiunii serviciului de operare și administrare a Stației de 

Sortare și a Stației de Tratare Mecano Biologică Vădeni din cadrul "Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila "" 

 

Dispoziția nr. 314 / 16.11.2020 

Stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada prelungirii stării de alertă pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 315 / 16.11.2020 

Necesitatea desemnării comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică având ca obiect "Proiectare PTh și DE, inclusiv documentații avize, acorduri, 

PAC, POE și faze control + execuție lucrări pentru "Reabilitare subsol tehnic aferent 

corpurilor C4, C5, C6, C7, Pavilion A, Spitalul Județean de Urgență Brăila, Șos. Buzăului, nr. 

2" 



Dispoziția nr. 316 / 16.11.2020 

Modificarea art.1, art.6 și art.7 din Dispoziția nr. 290/22.10.2020 privind constituirea 

Comisiilor de concurs/examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul/examenul organizat în data de 24 noiembrie 2020 în vederea promovării în grad 

profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Brăila 

 

Dispoziția nr. 317 / 23.11.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului cadru având ca 

obiect "Lucrări de întreținere pe timp de vară a drumurilor județene din administrarea 

Consiliului Județean Brăila în perioada 2021-2022" 

 

Dispoziția nr. 318 / 23.11.2020 

Modificarea art.4 din Dispoziția nr. 290/22.10.2020 privind constituirea Comisiilor de 

concurs/examen și a Comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul 

organizat în data de 24 noiembrie 2020 în vederea promovării în grad profesional a 

funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Dispoziția nr. 319 / 23.11.2020 

Constituirea Comisiei de predare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dunărea" al 

Judeșului Brăila și Centrul Militar Județean Brăila, pe o perioadă de 6 ani, a unor mijloace 

fixe 

 

Dispoziția nr. 320 / 23.11.2020 

Admiterea cererii domnului PARNICĂ FLORIN de schimbare pe cale administrativă a 

numelui său de familie din PARNICĂ în BADIU, spre a se numui BADIU FLORIN 

 

Dispoziția nr. 321 / 25.11.2020 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extaordinară la data de 27 

noiembrie 2020 

 

Dispoziția nr. 322 / 27.11.2020 

Constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public și privat al județului Brăila 

 

Dispoziția nr. 323 / 02.12.2020 

Acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de la 15 la 20 ani 

domnului Lupu Ion, muncitor calificat tr.II la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției 

Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 324 / 02.12.2020 

Promovarea în grad profesional a domnului Dumitru Dragoș Alexandru - consilier, clasa I, 

grad profesional principal, gradația 3 în cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios 

 

 

 



Dispoziția nr. 325 / 02.12.2020 

Promovarea în grad profesional a doamnei Plopeanu Gianina - consilier, clasa I, grad 

profesional principal, gradația 5 în cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 326 / 02.12.2020 

Promovarea în grad profesional a domnului Sulicu Orest - consilier juridic, clasa I, grad 

profesional asistent, gradația 3 în cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 327 / 02.12.2020 

Promovarea în grad profesional a domnișoarei Ghiorghe Ionela - consilier juridic, clasa I, 

grad profesional asistent, gradația 1 în cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 328 / 02.12.2020 

Promovarea în grad profesional a domnului Ene Tudor Gabriel - consilier, clasa I, grad 

profesional asistent, gradația 1, în cadrul Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 329 / 02.12.2020 

Promovarea în grad profesional a doamnei Popîrțac Violeta - consilier, clasa I, grad 

profesional principal, gradația 5 în cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 

Bugetară 

 

Dispoziția nr. 330 / 02.12.2020 

Aprobarea rezultatului final al concursului, proiectul de management câștigător și durata 

pentru care se încheie contractul de management la Filarmonica "Lyra - George Cavadia" 

Brăila 

 

Dispoziția nr. 331 / 03.12.2020 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 04 

decembrie 2020 

 

Dispoziția nr. 332 / 04.12.2020 

Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 308/09.11.2020 privind 

constituirea Comisiei Sociale pentru analiza cererilor de locuință și a Comisiei de Soluționare 

a Contestațiilor pentru locuințele destinate închirierii către tinerii specialiști din domeniul 

sănătății, din imobilul situat în municipiul Brăila Șos. Buzăului nr. 15A 

 

Dispoziția nr. 333 / 04.12.2020 

Admiterea cererii domnului GRECU VASILICĂ de schimbare pe cale administrativă a 

prenumelui sau din VASILICĂ în VALENTIN spre a se numi GRECU VALENTIN 

 

Dispoziția nr. 334 / 04.12.2020 

Admiterea cererii doamnei TALPĂU NASTASICA de schimbare pe cale administrativă a 

prenumelui sau din NASTASICA în NASTASIA spre a se numi TALPĂU NASTASIA 

 

Dispoziția nr. 335 / 07.12.2020 

Constituirea Comisiei de recepție a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, 

documentațiilor cadastrale, studiilor geotehnice, studiilor hidrogeologice, documentațiilor de 



protecția mediului și alte categorii de documentații elaborate de terți, aferente Structurii 

Arhitectului Șef și elaborate în baza contractelor de servicii 

 

Dispoziția nr. 336 / 07.12.2020 

Admiterea cererii doamnei MAIER TEODORA, depusă prin mandatar Sîmpetru Mariana cu 

procura speciala nr. 5490 din 01.10.2020, emisă de S.P.N. Varga și Asociații din Brăila prin 

care solicită schimbarea pe cale administrativă a numeului de familie din MAIER în 

SÎMPETRU, spre a se numi în viitor SÎMPETRU TEODORA 

 

Dispoziția nr. 337 / 07.12.2020 

Admiterea cererii domnului MUSTAȚĂ COSMIN-VALENTIN, care solicită schimbarea pe 

cale administrativă a numelui de familie din MUSTAȚĂ în JERCAN, spre a se numi în viitor 

JERCAN COSMIN-VALENTIN 

 

Dispoziția nr. 338 / 07.12.2020 

Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 

2020 

 

Dispoziția nr. 339 / 08.12.2020 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 11 ianuarie 2021 în vederea ocupării funcției publice de 

execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Serviciul 

Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 340 / 09.12.2020 

Constituirea Grupului de lucru responsabil cu urmărirea și derularea Contractului de servicii 

nr. 306/08.12.2020 "Actualizare Plan de Amenajarea Teritoriului Județean (PATJ) Brăila 

 

Dispoziția nr. 341 / 10.12.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect: Servicii de constituire a arhivei electronice retro-digitalizate - proiect "Sistem 

integrat de management al fluxurilor interne și furnizarea de servicii partajate către cetățeni" - 

cod SMIS 135233 

 

Dispoziția nr. 342 / 10.12.2020 

Stabilirea de atribuții și însărcinări ale domnului Dumitrel Priceputu, Secretar General al 

Județului Brăila 

 

Dispoziția nr. 343 / 11.12.2020 

Desemnarea reprezentanților comunității în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Brăila 

 

Dispoziția nr. 344 / 15.12.2020 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședința ordinară la data de 21 decembrie 2020 

 

 

 



Dispoziția nr. 345 / 15.12.2020 

Numirea domnului Simion Ionel Marius în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, 

grad profesional principal la Compartimentul Informatică din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 346 / 15.12.2020 

Reducerea temporară a timpului normal de muncă al domanei Adetu Angelica - consilier 

clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare 

 

Dispoziția nr. 347 / 15.12.2020 

Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 314/ 16 noiembrie 2020 

privind stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada prelungirii stării de alertă pentru 

personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 348 / 16.12.2020 

Aprobarea Listei funcțiilor care presupun accesul la informații secrete de serviciu 

 

Dispoziția nr. 349 / 18.12.2020 

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție: Amplasare 

panou promovare în cadrul proiectului: "Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din 

cadrul Spitalului de Urgență Brăila" 

 

Dispoziția nr. 350 / 18.12.2020 

Constituirea Grupului de lucru pentru menținerea și dezvoltarea Sistemului de Management 

al Calității implementat la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila în 

conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 

 

Dispoziția nr. 351 / 18.12.2020 

Desemnarea unor salariați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

în calitate de auditori interni ai Sistemului de Management al Calității implementat în 

conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 

 

Dispoziția nr. 352 / 18.12.2020 

Aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, 

mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, precum 

și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare 

"Administrație", din cadrul Bibliotecii Județene "Panait Istrati" Brăila 

 

Dispoziția nr. 353 / 22.12.2020 

Aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2021 - forma inițială 

 

Dispoziția nr. 354 / 24.12.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Autoturism de teren 4x2, 5 locuri" 

 

 

 



Dispoziția nr. 355 / 24.12.2020 

Constituirea comisiei de predare a bunurilor disponibilizate, aflate în stare de funcționare, 

înregistrate în contabilitatea proprie a Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 356 / 29.12.2020 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect: "Procurare utilaje pentru întreținere și reparații drumuri + echipamente și 

accesorii: LOT 1 - Miniîncărcător pe pneuri; LOT 2 - Trailer platformă transport utilaje, min. 

14 tone" 

 

Dispoziția nr. 357 / 29.12.2020 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 30 

decembrie 2020 

 

Dispoziția nr. 358 / 29.12.2020 

Aprobarea completării și modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 

2020 

 

Dispoziția nr. 359 / 30.12.2020 

Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 

funcției de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Brăila 

 

Dispoziția nr. 360 / 30.12.2020 

Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila pentru anul 2021 

 

Dispoziția nr. 361 / 30.12.2020 

Încetarea contractului individual de muncă al d-lui Vasile Stelică, paznic la Serviciul 

Administrativ - Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 362 / 30.12.2020 

Numirea doamnei Porumb Ioana în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Evidență Bugetară din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 363 / 31.12.2020 

Constituirea Comisiei de predare către Centrul Militar Județean Brăila, pe o perioadă de 6 

ani, a unor obiecte de inventar 

 

Dispoziția nr. 364 / 31.12.2020 

Constituirea Comisiei de preluare - predare a imobilului situat în municipiul Brăila, Șos. 

Buzăului nr. 5A, proprietate publică a județului Brăila, din administrare în folosință gratuită 

Centrului Militar Județean Brăila 

 

 

 



Dispoziția nr. 365 / 31.12.2020 

Constituirea Comisiei de predare a imobilului situat în municipiul Brăila, str. Grădinii Publice 

nr. 13, în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dunărea" Brăila 

 


