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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.151 
din 13 august 2018 

 
privind: aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația județelor Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați”, a 
cheltuielilor  legate de proiect și a acordului de parteneriat  
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 13 august 2018; 

Avand in vedere   Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si  
raportul comun al  Directiei Strategii de Dezvoltare, Directiei Administratie Publica, Contencios 
si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub nr. 15668/ 
13.08.2018; 

In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea 
de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și 
de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 
Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 
nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” Operațiunea 8.1.A  Ambulatorii, 
Obiectivul specific 8.2 ” Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” 
Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe, Apeluri pentru proiecte nefinalizate; 

In conformitate cu prevederile art.5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind  finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 14, art. 91 alin. (1) lit. “d” si “e” 
si alin. 3 lit.”a”din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. c din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim 
ambulatoriu pentru populatia judetelor Constanta, Vrancea, Buzau, Braila si Galati”, in 
vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii 
în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1 
”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 
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special pentru zonele sărace și izolate” Operațiunea 8.1.A  Ambulatorii, apel de proiecte 
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate. 
Art.2 (1)Se aproba Acordul de parteneriat cadru pentru realizarea proiectului  „Asigurarea 
accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Constanta, 
Vrancea, Buzau, Braila si Galati”, prevazut in Anexa la prezenta hotarare, intre Ministerul 
Sanatatii –lider de parteneriat si Unitatea Administrativ Teritoriala  a Judetului Braila, 
OrasulFaurei, Spitalul de Pneumoftiziologie Braila si Spitalul Orasenesc Faurei, in calitate de 
parteneri. 

(2) Acordul de parteneriat prevazut la alin.(1) se va completa si cu partenerii nominalizati 
de catre Ministerul Sanatatii.  
Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului pentru parteneriidin judetul Braila, în cuantum de 
2.046.904,62 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă  Unitatii Administrativ Teritoriale a 
Județului Braila este în cuantum de 54.906,00 lei (inclusiv TVA). 
Art.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect aUnitatii Administrativ Teritoriale a Județului 
Braila,de 2% din valoarea eligibilă a proiectuluiaferentă  Unitatii Administrativ Teritoriale a 
Județului Braila, în cuantum de 1.098,12 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea 
proiectului prevăzut la art. 1. 
Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/neprevăzute și/sau conexe din valoarea 
aferentă Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila, ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului, se vor asigura din bugetul propriu al județului Braila. 
Art.6 Se vor asigura din bugetul propriu al  judetului Braila toate resursele financiare necesare 
implementarii proiectului aferente Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila, in 
conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.7 Se imputerniceste domnul Francisk-Iulian Chiriac, in calitate de Presedinte al Consiliului 
Judetean Braila, sa semneze acordul de parteneriat, contractul de finantare, precum si toate 
documentele necesare pentru depunerea contractarea si  implementarea proiectului. 
Art.8 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica – Contencios.  
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

 

          PREȘEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                          SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                           DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.152 
din 13 august 2018 

 

privind: aprobarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele  
Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii medicale de urgență”, a 
cheltuielilor  legate de proiect și a acordului de parteneriat  
 
   Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 13 august 2018; 

Avand in vedere   Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si  
raportul comun al  Directiei Strategii de Dezvoltare, Directiei Administratie Publica, Contencios 
si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub nr. 15669/13.08. 
2018; 

In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea 
de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 
Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 
nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” Operațiunea 8.1.A  Ambulatorii, 
Obiectivul specific 8.2 ” Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” 
Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe, Apeluri pentru proiecte nefinalizate; 

In conformitate cu prevederile art.5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind  finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 14, art. 91 alin. (1) lit. “d” si “e” 
si alin. 3 lit.”a”din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. (1) lit. c din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba proiectul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele  Constanta, 
Vrancea, Buzau, Braila si Galati la servicii medicale de urgenta”, in vederea finantarii 
acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități,  Obiectiv specific 8.2. „Îmbunătățirea 
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”,Operațiunea 8.2.B Unități de primiri 
urgențe, apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate. 
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Art.2 (1) Se aproba Acordul de parteneriat cadru pentru realizarea proiectului  „Imbunatatirea 
accesului populatiei din judetele  Constanta, Vrancea, Buzau, Braila si Galati la servicii 
medicale de urgenta”,prevazut in Anexa la prezenta hotarare, intre Ministerul Sanatatii –lider 
de parteneriat si Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Braila, Orasul Faurei, Spitalul 
Judetean de Urgenta  Braila si Spitalul Orasenesc Faurei, in calitate de parteneri. 

(2) Acordul de parteneriat prevazut la alin.(1) se va completa si cu partenerii nominalizati 
de catre Ministerul Sanatatii.  
Art.3  Se aprobă valoarea totală a proiectului pentru partenerii din judetul Braila, în cuantum 
de 17.096.137,40 lei (inclusiv TVA), din care valoarea aferentă Unitatii Administrativ Teritoriale 
a Județului Braila este în cuantum de 62.046,00 lei (inclusiv TVA). 
Art.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unitatii Administrativ Teritoriale a Județului 
Braila, de 2% din valoarea eligibilă a proiectului aferentă Unitatii Administrativ Teritoriale a 
Județului Braila, în cuantum de 1.240,92 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea 
proiectului prevăzut la art. 1. 
Art.5  Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/neprevăzute și/sau conexe din valoarea 
aferentă Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila, ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului, se vor asigura din bugetul propriu al județului Braila. 
Art.6 Se vor asigura din bugetul propriu al  judetului Braila toate resursele financiare necesare 
implementarii proiectului aferente Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila, in 
conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.7 Se imputerniceste domnul Francisk-Iulian Chiriac, in calitate de Presedinte al Consiliului 
Judetean Braila, sa semneze acordul de parteneriat, contractul de finantare, precum si toate 
documentele necesare pentru depunerea contractarea si implementarea proiectului. 
Art.8 Prezenta hotarareva fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica – Contencios.  
 
Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi “pentru”. D-na consilier județean Drăghincescu Simona nu a participat 

la vot. 

 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

 

         PREȘEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                          SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                           DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.153 
din 31 august 2018 

 
privind: stabilirea tarifelor pentru serviciile contra cost prestate de Biblioteca                 
Județeană “ Panait Istrati” Brăila  
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018; 
Avand in vedere: 
Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
Adresa Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila nr.1036/24.05.2018, inregistrata la 

Consiliul Judetean Braila sub nr.9904/24.05.2018; 
Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios  nr.12120/26.06.2018, precum si 

Raportul Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.12121/26.06.2018; 
Procesul verbal al Consiliului Administrativ al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati”  Braila,  

inregistrat cu nr.894/09.05.2018;  
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului  

public si privat si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 
 Potrivit art.6 alin.2, art.8 alin.4, art.68, art.70 alin 4 si 5 din Legea bibliotecilor 
nr.334/2002 coroborat cu art.4 alin 3 din  Regulamentul de Organizare si Functionare al 
Bibliotecii Judetene  « Panait Istrati » Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean 
nr.86/2017; 
 Potrivit prevederilor art.91, alin.1, lit.d si alin.5, lit.a, pct.4 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se stabilesc tarifele pentru serviciile contra cost prestate de Biblioteca Judeteana   
“Panait Istrati” Braila, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Cu data prezentei hotarari, prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.228/2016 
isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.3 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Biblioteca Judeteana “Panait 
Istrati” , vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, 
Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

 
             PREȘEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                         SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.154 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului/urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții din  cadrul Consiliului  
Județean Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia 

                
 Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018; 

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  
Raportul Arhitectului Sef nr.15276/08.08.2018, referitor la necesitatea aprobarii  componentei 
nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului/urbanism si autorizarea lucrarilor de 
constructii din  cadrul Consiliului Judetean Braila si a Regulamentului de organizare si 
functionare a acesteia;  

Vazand Raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, agricultura, turism, transport; 
 In baza prevederilor art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97, al.1 si art.115 alin.1 lit. ,,c’’ din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
                      HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba componenta nominala a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului/urbanism 
si autorizarea lucrarilor de constructii din  cadrul Consiliului Judetean Braila, dupa cum 
urmeaza: 
 
Presedinte :  
   arh.Marian RUSU                                                         -Arhitect Sef al judetului Braila-Consiliul Judetean Braila 
Vicepresedinte:  
   arh.Vladimir LUPOAIE                                                                                                  -Ordinul Arhitectilor din Romania                                              
 Membri: 
 1.arh. Radu CHERNBACH                                                                                             -Ordinul Arhitectilor din Romania  
 2.arh. Viorel GAGEANU                                                                                                 - Ordinul Arhitectilor din Romania  
 3. arh. Mihail Stefanescu                                                                                                -Ordinul Arhitectilor din Romania 
 4.arh. Doru BARLEANU                                                                                              -Registrul Urbanistilor din Romania 
 5.arh. Silvia MEDRIHAN                                                                                             -Registrul Urbanistilor din Romania 
 6.arh. Marian Pascu                                                                                                    -Registrul Urbanistilor din Romania 
 7.urb.Bianca Oana LAZAR                                                 -consilier Structura Arhitectului Sef-Consiliul Judetean Braila 
 8.ing. Ion TACEA                                                  -consilier Directia Tehnica si Lucrari Publice-Consiliul Judetean Braila                                                                         
 9. insp. Viorel RADU                                                                                          -Directia Judeteana pentru Cultura Braila 
 10. ing.Cristian TRUFAS                                                -Inginer sef-Oficiul de Cadastru si Publicitate  Imobiliara Braila                                        
 11.ing. Daniela Ligia DOBRE            -Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii- Agentia pentru Protectia Mediului  Braila                                                                        
 12.cms.Carmen BUIA            -Serviciul Comisariatul Judetean Braila-Comisariatul General- Garda Nationala de Mediu                                                         
 13. ing.Cosmina MOISEI                                                 -Directia Silvica Braila-Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA  
 14. lt.Adrian MUSAT                                               -Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al Judetului Braila                        
 15. dr.Valerica AVRAM                                                                          - Directia de Sanatate Publica  a Judetului Braila                                                              
 16.  sing.Andrei OCTAVIAN   -Sistemul de Gospodarire a Apelor Braila-Administratia Bazinala de Apa Buzau- Ialomita 
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                                                                                                                                                       -AN,,APELE ROMANE” 
 17. sing.Cristian PAGU         -Sectia de Drumuri Nationale Braila-   Directia  Regionala de Drumuri si Poduri Constanta         
 18. ing.Nicolai MARUSEC                                            -Exploatare Teritoriala Braila- SNTGN ,,TRANSGAZ “SA Medias 
 19. ing. Silvia Daniela SACARISEAN - Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila –SDEE ,,Muntenia Nord”SA  
 20. ing.Sanda DRAGU                                                                               - Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila 
 21. lt.col.ing.George MOHOREA                                                     -Oficiul Judetean de Telecomunicatii Speciale Braila 
                                                                                                                                          -Serviciul de Telecomunicatii Speciale                                      
Membri supleanti: 
1.arh.Marcian ROMAN                                                                         -consilier Directia Judeteana pentru Cultura Braila  
2. ing.Domnica MATINCA                                                                   -Oficiul de Cadastru si Publicitate  Imobiliara Braila                                 
3. ing. Liliana Maria IOAN                                                                                  - Agentia pentru Protectia Mediului  Braila  
4. cms.Daniela AGACHE      - Serviciul Comisariatul Judetean Braila- Comisariatul General- Garda Nationala de Mediu  
5.ing. Ovidiu Lacatus                                                        -Directia Silvica Braila-Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA 
6.mr.Vasilica BOGDAN                                      -Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al Judetului Braila                                                         
7.as.Marius Mihai SAMOILA                                                                   - Directia de Sanatate Publica  a Judetului Braila                                                              
8. ing.Fanica FUSEA              -Sistemul de Gospodarire a Apelor Braila- Administratia Bazinala de Apa Buzau- Ialomita 
                                                                     - AN,,APELE ROMANE” 
9.sing.Florin DAFINA             -Sectia de Drumuri Nationale Braila-   Directia  Regionala de Drumuri si Poduri Constanta         
10. ing.Danut Dogarescu                                               -Exploatare Teritoriala Braila- SNTGN ,,TRANSGAZ” SA Medias 
11. ing.Vasilica NAGHI                                                                               - Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila  
12. ing.  Anca Maria STANOIU                         -Directia Tehnica si de Gospodarire Comunala Consiliul Judetean Braila 
              
Secretariatul comisiei: 
1. ing.Maria ION                                                                  -consilier Structura Arhitectului Sef- Consiliul Judetean Braila   
2. ing.Gabriel ION                                                              -consilier Structura  Arhitectului Sef- Consiliul Judetean Braila 
 

Art.2 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei tehnice de amenajare 
a teritoriului/urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii conform anexei, parte integranta a 
prezentei hotarari. 
Art.3 Cu data prezentei, Hotararea Consiliului Judetean nr. 174/30.09.2016  isi inceteaza 
aplicabilitatea. 
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Structura Arhitectului Sef 
din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila; 
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, 
Contencios prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

 

            PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                           SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                           DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.155 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

rapoartele intocmite de Biroul Resurse Umane Salarizare, Directia Administrare Patrimoniu si 
Evidenta Bugetara, Directia Administratie Publica, Contencios si Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila; 

Vazand: 
-Raportul de avizare al  Comisiei pentru administratie publica locale, juridica, relatii publice si 
relatii internationale; 
-Hotararea Guvernului Romaniei nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de 
personal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Hotararea Colegiului Director al DGASPC Braila nr.3/12.07.2018 privind avizarea consultativa 
a propunerii de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare al DGASPC Braila; 

Avand in vedere prevederile art.91 alin 2 lit.“c” din Legea administratiei publice locale, 
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila in forma prevazuta in anexa, parte integranta a prezentei 
hotarari. 
Art.2 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, inceteaza aplicabilitatea Hotararea 
Consiliului Judetean Braila nr.79/26.04.2016, privind aprobarea Regulamentului  de 
Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Braila. 
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.  

 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

 

            PREȘEDINTE                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.156 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea contribuției anuale a Consiliului Județean Brăila la bugetul de 
venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare 
Sud-Est pentru anul 2018 
 

   Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul de specialitate comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si Directiei Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 14913/03.08.2018, precum si adresa nr. 15958/02.07.2018 
a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila cu nr. 12573/03.07.2018; 
 Luand in considerare raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului; 
 Avand in vedere Conventia de constituire a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est; 
 In baza prevederilor art.7 alin.4 din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala in 
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.“c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  Se aproba contributia Consiliului Judetean Braila la bugetul de venituri si cheltuieli al 
Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2018, in 
valoare de 450.000 lei. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „Pentru”. Nu participă la vot domnii consilieri județeni Burtea Fănel și Mircea 

Florin. 

         
            PREȘEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                               DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.157 
din 31 august 2018 

       

privind: modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Brăila  
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
Raportul Biroului resurse umane, salarizare; 
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale si al Comisiei de buget–finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului; 
 Pe baza prevederilor art.64 alin.2, art.107 alin.2 lit. “a” silit.”b” din Legea nr.188/1999 
privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          Conform dispozitiilor art.104 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 Conform prevederilorart.91 alin.1 lit.”a” si alin.2 lit.”c”din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se modifica statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, 
conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.          
Art.2 Statul de functii aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.112/27.06.2018, isi 
inceteaza aplicabilitatea.               
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Biroul 
Resurse umane, salarizare . 
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarareva fi comunicata directiilor de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila si Biroului Resurse umane, salarizare. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi “Pentru”. S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: Cîrligea 
Florin-Eugen, Cortez Vasile, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Sîrbu Marian, Vacu Adrian 
Cătălin, VargaVasile Constantin și Enuță Ionel. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

 
         PREȘEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.158 
din 31 august 2018 

 
privind: modificarea punctului B al anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 
310/28.12.2017 privind stabilirea salariilor lunare pentru familia ocupațională de funcții 
bugetare «Administrație» din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Brăila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
precum si avizul reprezentantilor personalului contractual; 
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale si al Comisiei de buget finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului;    
 Avand in vedere Raportul Biroului resurse umane, salarizare, precum si Hotararea 
Consiliului Judetean Braila nr.310/28.12.2017 privind  stabilirea salariilor lunare pentru familia 
ocupationala de functii bugetare « Administratie » din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Braila; 
 Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice; 
 Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” si alin.2 lit.”c”din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTĂRĂȘTE: 
  
Art.1 Se modifica punctul B al anexei la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.310/ 
28.12.2017  privind stabilirea salariilor lunare pentru familia ocupationala de functii bugetare 
« Administratie » din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, conform 
anexei parte integranta din prezenta hotarare.   
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.310/28.12.2017 raman 
neschimbate. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Biroul Resurse 
umane, salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila. 
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.  
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

 
        PREȘEDINTE,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.159 
din 31 august 2018 

 
privind: modificarea Anexei nr. 1A, la Hotărârea Consiliului Județean nr. 266/27 
octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru  consumul lunar 
de carburanți al aparatului propriu și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018; 
        Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara  nr.16114/23.08.2018 si 
Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice – Serviciul Lucrari Publice nr. 16107/23.08.2018; 

       Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare 
si relatii internationale; 

                In conformitate cu prevederile art.1, alin.5 din Ordonanta  Guvernului nr. 80/2001, privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile 
publice, modificata si completata prin Legea nr. 258/2015; 

        Conform prevederilor   art.91, alin.1  din Legea 215/2001, a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
           In temeiul prevederilor art. 97, alin.1 si art.115, alin.1, lit.,,c” din Legea 215/2001, a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
             Art.1 Se modifica Anexa nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 266/27 octombrie 

2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al 
aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate, conform anexei parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.2  Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr. 266/27 octombrie 2017, raman 
neschimbate. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului cancelarie 
si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

 
           PREȘEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                               DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.160 
din 31 august 2018 

 

privind: încetarea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local Municipal Brăila 
și Consiliul Județean Brăila, în vederea exploatării “Patinoarului artificial acoperit“ din 
Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.J.Braila nr. 67/30.06.2009 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios si Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara; 

Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 
relatii publice si relatii internationale; 

Potrivit Hotararilor Consiliului Judetean Braila nr.99/15.11.2004 si 67/30.06.2009; 
Urmare a adresei Consiliului de conducere al asociatiei nr.18200/05.05.2018, constituit 

in baza Contractului de asociere inregistrat la UAT Judet Braila nr. 121/18.08.2009; 
In conformitate cu prevederile art.9 lit.”a” din contractul de asociere inregistrat la 

Consiliul Judetean Braila sub nr. 121/18.08.2009; 
Conform prevederilor art.91 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, 

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

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba incetarea contractului de asociere incheiat intre Consiliul Local Municipal 
Braila si Consiliul Judetean Braila, in vederea exploatarii “Patinoarului artificial acoperit” din 
Municipiul Braila, aprobat prin H.C.J.Braila nr.67/30.06.2009. 
Art.2 Asocierea inceteaza la data perfectarii acordului de incetare insusit de catre executivul 
Municipiului Braila, respectiv cel al Judetului Braila, in termen de 30 de zile de la ultimul act 
adoptat. 
Art.3 La data prezentei, Hotararile Consiliului Judetean Braila nr.99/15.11.2004 si 
67/30.06.2009 isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi “Pentru”. Au votat împotrivă următorii domni consilieri județeni: Cîrligea 

Florin-Eugen, Cortez Vasile, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Sîrbu Marian, Vacu Adrian 

Cătălin, Varga Vasile Constantin și Enuță Ionel. 

 

          PREȘEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.161 
din 31 august 2018 

 

privind: aprobarea modificării datelor de identificare ale Sistemului zonal de alimentare 
cu apă Gropeni-Ianca-Movila Miresii, aparținând domeniului public al Județului Brăila, 
concesionat către Compania de Utilități Publice “Dunărea” Brăila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018;                                           
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.15578/10.08.2018 si 
Procesul verbal de predare-preluare nr. 17810/2018 si nr. 12950/2018, incheiat intre S.C. 
Compania de Utilitati Publice “Dunarea” Braila S.A. si Consiliul Judetean Braila; 

Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

In conformitate cu prevederile, Capitolul II, art. 7, pct.1 si pct.2 si art.8, pct.2 lit.”b” din 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, aprobat 
prin H.C.J. nr. 78/2009 si art.91 alin.1 pct.c din Legea nr.215/2001, republicata, privind 
administratia publica locala; 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba modificarea datelor de identificare ale Sistemului zonal de alimentare cu apa 
Gropeni- Ianca-Movila Miresii, apartinand domeniului public al Judetului Braila, concesionat 
catre Compania de Utilitati Publice “Dunarea” Braila, conform Anexei, parte integranta la 
prezenta hotarare. 
Art.2 Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr. 55, din Anexa la Hotararea 
Consiliului Judetean Braila nr.172 din 19.07.2017, privind insusirea inventarului actualizat al 
bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si Compania de Utilitati 
Publice “Dunarea” Braila. 
Art.4 Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata 
Companiei de Utilitati Publice “Dunarea” Braila si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara.       
              

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 
 

NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 

             PREȘEDINTE,                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.162 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții “Modernizare drum 
județean DJ 203 R, DJ 211 - Lișcoteanca, km 22+500 ÷ km 24+500, județul Brăila” 
rezultată ca urmare a actualizării devizului general după încheierea contractelor de 
achiziție 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018; 

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.15237/08.08.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si 
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;  

Pe baza prevederilor  art.12.,alin.4 și alin.5 din Normele Metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP 
nr.1851/2013, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Pe baza  Sectiunii a 5-a, art.10, alin.4, lit.”c”, din HG 907/2016,  privind etapele de 
elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 In conformitate cu dispozitiile art.91, alin.3, lit.“f”  din Legea Administratiei Publice 
Locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art.44, 
alin.1 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.“c” din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba valoarea de finantare a obiectivului de investitii “Modernizare drum judetean 
DJ 203 R, DJ 211 - Liscoteanca, km 22+500 ÷ km 24+500, judetul Braila” rezultata ca urmare 
a actualizarii devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie: 
Total general valoare de finantare: 3.106.645,91 lei cu TVA, din care:  
 Valoare de finanțare buget de stat: 3.041.448,78 lei cu TVA 
 Valoare de finanțare buget local:    65.197,13 lei cu TVA 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
DirectiaTehnica si Lucrari Publice. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 
 

       PREȘEDINTE,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                  DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.163 
din 31 august 2018 

 

privind: aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiții “Lucrări reabilitare 
DJ211B, Victoria – Mihai Bravu, km 17+550 – km 27+550, județul Brăila” rezultată ca 
urmare a actualizării devizului general dupa incheierea contractelor de achiziție 
 

 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.15243/08.08.2018; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si 
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;  

Pe baza prevederilor  art.12., alin.4 și alin.5 din Normele Metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin OMDRAP 
nr.1851/2013, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Pe baza  Sectiunii a 5-a, art.10, alin.4, lit.”c”, din HG 907/2016,  privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 In conformitate cu dispozitiile art.91, alin.3, lit.“f”  din Legea Administratiei Publice 
Locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 44, 
alin 1 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin.1 lit. “c” din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba valoarea de finantare a obiectivului de investitii “Lucrari reabilitare DJ 211B, 
Victoria – Mihai Bravu, km 17+550 – km 27+550, judetul Braila” rezultata ca urmare a 
actualizarii devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie:              
Total general valoare de finantare: 10.202.925,93 lei cu TVA, din care:  
 Valoare de finanțare buget de stat: 10.025.357,70 lei cu TVA 
 Valoare de finanțare buget local:     177.568,23 lei cu TVA 

 conform anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Tehnica si Lucrari Publice. 
Art.3 Prezenta hotarareva fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 

Hotărârea a fosta doptată cu unanimitate. 
 

        PREȘEDINTE,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.164 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Jirlău, prin Consiliul Local Jirlău pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Reabilitarea șanțurilor și asigurarea scurgerii apelor pluviale pe strada Rm. 
Sărat, tronsoane: Sf. Nicolae-Florilor și 1 Decembrie-Pescarilor, în comuna Jirlău, 
județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august  2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Jirlau nr. 5204/24.07.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 14214/24.07.2018;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Jirlau, 
prin Consiliul Local Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Reabilitarea santurilor si asigurarea scurgerii apelor pluviale pe strada Rm. Sarat, 
tronsoane: Sf. Nicolae-Florilor si 1 Decembrie-Pescarilor, in comuna Jirlau, judetul 
Braila“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 111.800  lei, reprezentând  22,07 % din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
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Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 435.000 lei, reprezentand contributia Comunei 
Jirlau, prin Consiliul local Jirlau, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli 
al Comunei Jirlau, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau, potrivit anexei 2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Jirlau, prin Consiliul Local Jirlau. 
Art.7 (a)– Consiliul local Jirlau, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
         (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m x h 1m. 
Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere. 
      (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca panourile 
se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va 
trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
    (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel 
putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
    (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  

           b-logo-ul/stema comunei Jirlau şi cuvintele: “COMUNA JIRLAU”, fără abrevieri; 
                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Jirlau; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

           

          PREȘEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                  DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.165 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Surdila Greci, prin Consiliul Local Surdila Greci pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Construire grup sanitar la Școala Surdila Greci, județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Surdila Greci nr. 2658/07.08.2018, inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 15162/07.08.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Surdila 
Greci, prin Consiliul Local Surdila Greci pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii “Construire grup sanitar la Scoala Surdila Greci, judetul Braila “. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 74.600,91  lei, reprezentând 50,88 % din valoarea C+M, va fi suportata 
din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 104.273,94 lei, reprezentand contributia Comunei 
Surdila Greci, prin Consiliul local Surdila Greci, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Surdila Greci, aprobat pe anul 2018. 
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Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local Surdila Greci, 
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local 
Surdila Greci. 
Art.7 (a)– Consiliul local Surdila Greci, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe 
toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, 
daca acest lucru este posibil. 
                     (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m 
x h 1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
                  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  

           b-logo-ul/stema comunei Surdila Greci şi cuvintele: “COMUNA SURDILA 
GRECI”, fără abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Surdila Greci; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

           

        PREȘEDINTE,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.166 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Unirea, prin Consiliul Local Unirea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Reabilitare și eficientizare parțială a sistemului de iluminat public în comuna 
Unirea, sat Valea Cânepii, sat Unirea, județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adreselor Comunei Unirea nr. 3156/31.07.2018 si nr.3208/03.08.2018, 
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 14662/31.07.2018, respectiv 
nr.14972/03.08.2018;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Unirea, 
prin Consiliul Local Unirea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Reabilitare si eficientizare partiala a sistemului de iluminat public in comuna Unirea, 
sat Valea Canepii, sat Unirea, judetul Braila“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 71.471,05  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
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Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 47.825,88 lei, reprezentand contributia Comunei 
Unirea, prin Consiliul local Unirea, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Unirea, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Unirea, prin Consiliul Local Unirea, potrivit anexei 2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Unirea, prin Consiliul Local Unirea. 
Art.7 (a)– Consiliul local Unirea, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
                     (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m 
x h 1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
                  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  

           b-logo-ul/stema comunei Unirea şi cuvintele: “COMUNA UNIREA”, fără 
abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Unirea; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

           
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

 
           PREȘEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.167 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Sistem de supraveghere video pentru localitatea Sătuc, comuna Galbenu, 
județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Galbenu nr. 3575/31.07.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 15134/07.08.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Sistem de supraveghere video pentru localitatea Satuc, comuna Galbenu, judetul 
Braila“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 62.726,77  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 41.817,84 lei, reprezentand contributia Comunei 
Galbenu, prin Consiliul local Galbenu, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
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baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Galbenu, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu, potrivit anexei 
2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Galbenu, prin Consiliul Local 
Galbenu. 
Art.7 (a)– Consiliul local Galbenu, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
                     (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m 
x h 1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
                  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri;  

           b-logo-ul/stema comunei Galbenu şi cuvintele: “COMUNA GALBENU”, fără 
abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Galbenu; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

           
             PREȘEDINTE,                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.168 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor Vladimirescu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Extindere sistem avansat de securitate al comunei 
Tudor Vladimirescu, județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Tudor Vladimirescu nr.4644/31.07.2018, inregistrată la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 15277/08.08.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Tudor 
Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor Vladimirescu pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Extindere sistem avansat de securitate al comunei Tudor 
Vladimirescu, judetul Braila “. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de  39.564,45 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 26.376,30 lei, reprezentand contributia Comunei 
Tudor Vladimirescu, prin Consiliul local Tudor Vladimirescu, pentru cofinantarea si realizarea 
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obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tudor Vladimirescu, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local Tudor 
Vladimirescu, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul 
Local Tudor Vladimirescu. 
Art.7 (a)– Consiliul local Tudor Vladimirescu, este obligat sa monteze un panou care sa fie 
expus pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia 
proiectului, daca acest lucru este posibil. 
                     (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m 
x h 1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
                  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  

           b-logo-ul/stema comunei Tudor Vladimirescu şi cuvintele: “COMUNA TUDOR 
VLADIMIRESCU”, fără abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Tudor Vladimirescu; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

           
           PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                          SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.169 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Vădeni, prin Consiliul Local Vădeni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Reabilitare Gradinița Nr.2 – Biblioteca Comunală și Construire platforme auto 
Comuna Vădeni, Sat Vădeni, Județul Braila” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Vadeni nr. 5208/20.08.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 15896/20.08.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Vadeni, 
prin Consiliul Local Vadeni pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Reabilitare Gradinita Nr.2 – Biblioteca Comunala si Construire platforme auto Comuna 
Vadeni, Sat Vadeni, Judetul Braila”. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 285.930,10  lei, reprezentând 60 % din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 245.840,08 lei, reprezentand contributia Comunei 
Vadeni, prin Consiliul Local Vadeni, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Vadeni, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Vadeni, prin Consiliul Local Vadeni, potrivit anexei 
2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
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Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Vadeni, prin Consiliul Local Vadeni. 
Art.7 (a)– Consiliul local Vadeni, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
                     (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m 
x h 1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
                  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  

           b-logo-ul/stema comunei Vadeni şi cuvintele: “COMUNA VADENI”, fără 
abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Vadeni; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

           
             PREȘEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.170 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Orașul 
Făurei, prin Consiliul Local Făurei pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Reabilitare exterioară și schimbare șarpantă la sediul Garda 3 Intervenții 
SMURD” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
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 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Orasului Faurei nr. 5953/23.08.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 16150/23.08.2018;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul Faurei, 
prin Consiliul Local Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Reabilitare exterioara si schimbare sarpanta la sediul Garda 3 Interventii SMURD”. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 113.119,02  lei, reprezentând 50 % din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 141.608,45 lei, reprezentand contributia Orasului 
Faurei, prin Consiliul Local Faurei, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Orasului Faurei, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei, potrivit anexei 2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei. 
Art.7 (a)– Consiliul local Faurei, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
                     (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m 
x h 1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
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                  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  

           b-logo-ul/stema Orasului Faurei şi cuvintele: “ORASUL FAUREI”, fără 
abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei Orasului Faurei; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

           
             PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.171 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Orașul 
Făurei, prin Consiliul Local Făurei pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Extindere sistem de iluminat public stradal Oraș Făurei” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Orasului Faurei nr. 5952/23.08.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 16149/23.08.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul  
Faurei, prin Consiliul Local Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Extindere sistem de iluminat public stradal Oras Faurei”. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea  
obiectului asocierii, in suma de 78.578,595 lei, reprezentând 50 % din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 
1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 95.417,095 lei, reprezentand contributia Orasului 
Faurei, prin Consiliul Local Faurei, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Orasului Faurei, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei, potrivit anexei 2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei. 
Art.7 (a)– Consiliul local Faurei, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
                     (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m 
x h 1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
                  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  

           b-logo-ul/stema Orasului Faurei şi cuvintele: “ORASUL FAUREI”, fără 
abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei Orasului Faurei; 
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                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

           
             PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                               DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.172 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Orașul 
Făurei, prin Consiliul Local Făurei pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Modernizare rețea pietonală zona civică Oraș Făurei” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Orasului Faurei nr. 5951/23.08.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 16148/23.08.2018,  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul Faurei, 
prin Consiliul Local Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Modernizare retea pietonala zona civica Oras Faurei”. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 242.139,715  lei, reprezentând 50 % din valoarea C+M, va fi suportata 
din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 276.961,215 lei, reprezentand contributia Orasului 
Faurei, prin Consiliul Local Faurei, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Orasului Faurei, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei, potrivit anexei 2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei. 
Art.7 (a)– Consiliul local Faurei, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
                     (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m 
x h 1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
                  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  

           b-logo-ul/stema Orasului Faurei şi cuvintele: “ORASUL FAUREI”, fără 
abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei Orasului Faurei; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
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Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 
 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
           

           PREȘEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.173 
din 31 august 2018 

 

privind:  aprobarea execuției  bugetului propriu al județului Brăila pentru trimestrul II al 
anului 2018 

 

 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila 
precum si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara privind aprobarea 
executiei  bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul II al anului 2018, inregistrat la 
nr.14740/13.08.2018; 
 Vazand raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public 
si privat al judetului; 

In baza art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice  locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare ; 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  Se aproba executia  bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul II al anului 
2018, conform  anexelor nr. 1- 4,  parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.2 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie 
Publica,Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi “Pentru”. S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: Cîrligea 

Florin-Eugen, Cortez Vasile, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Sîrbu Marian, Vacu Adrian 

Cătălin, Varga Vasile Constantin și Enuță Ionel. 
 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 
 

        PREȘEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                               SECRETAR AL JUDEȚULUI 

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.174 
din 31 august 2018 

 
privind:  rectificarea bugetului propriu al județului Brăila și a Programului de investiții 
publice, pe anul 2018 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018; 
Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean  Braila la 

proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului 
de investitii publice, pe anul 2018 si Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara, inregistrat sub nr.15804/20.08.2018; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei Buget – Finante, Administrarea Domeniului 
Public si Privat al judetului; 

Cunoscand prevederile art. 19 alin. 2, art. 41, art. 48, alin. 1 din Legea nr.273/2006 
privind finantele publice locale; 

Conform prevederilor art. 91, alin.3, lit.”a”, alin.5, lit.”b” din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b parti integrante din 
prezenta hotarare; 
Art.2 Se aproba rectificarea bugetului aparatului de specialitate  al Consiliului Judetean Braila, 
capitolele 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe“, 61.02 “Ordine si siguranta nationala”, 
67.02 “Cultura, recreere si religie” conform anexei nr. 2; 
Art.3 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice al Unitatii Administrativ Teritoriale 
a Judetului Braila, pe anul 2018, conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta  hotarare; 
Art.4 Se aproba rectificarea bugetului si a Programului de investitii publice pe anul 2018 a 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexelor nr.4,5, parti integrante din prezenta 
hotarare; 
Art.5 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice pe anul 2018 a Spitalului de 
Pneumoftiziologie Braila, conform anexelor nr.6,7, parti integrante din prezenta hotarare; 
Art.6 Se aproba rectificarea bugetului Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila, sursa de 
finantare Venituri Proprii, conform anexei nr.8, parte integranta din prezenta  hotarare; 
Art.7 Se aproba rectificarea bugetului Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila, conform 
anexelor nr.9,10,11 parti integrante din prezenta hotarare; 
Art.8 Se aproba rectificarea bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila, conform anexelor nr.12,13 parti integrante din prezenta  hotarare; 
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Art.9 Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si 
venituri proprii si subventii, conform anexelor nr.14, 14a, 14b parti integrante din prezenta 
hotarare; 
Art.10 Se aproba rectificarea bugetului Muzeului Brailei “CAROL I”, conform anexei nr.15, 
parte integranta din prezenta  hotarare; 
Art.11 Se aproba rectificarea bugetului Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” 
Braila, conform anexei nr.16, parte integranta din prezenta hotarare; 
Art.12 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.17 parte integranta din prezenta  hotarare; 
Art.13 Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar 2017, la  85.428,31 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare, pentru anul 2018; 
Art.14 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari; 
Art.15 Prin grija Directiei Administratie Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la 
cunostinta celor interesati. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi “Pentru”. S-au abținut de la vot următorii domni consilieri județeni: 

Cîrligea Florin-Eugen, Cortez Vasile, Lungu Dănuț, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Sîrbu Marian, Vacu 

Adrian Cătălin, Varga Vasile Constantin și Enuță Ionel. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

 
            PREȘEDINTE,                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                              DUMITREL PRICEPUTU 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.175 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea trecerii obiectivului de investiții “Secții de Cardiologie și Pediatrie – 
Spitalul Județean de Urgență Brăila”, situat în municipiul Brăila str. Șos. Buzăului nr.2, 
din domeniul privat în domeniul public al județului Brăila și transmiterea acestuia în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Brăila 
  
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.15615/13.08.2018 si 
Adresa Spitalului Judetean de Urgenta Braila, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu 
nr.15537/10.08.2018; 
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 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului, Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice 
si international si Comisiei pentru sanatate si protectie sociala; 

In conformitate cu prevederile art.3 alin.1, alin.3 si art.8 alin.1 din Legea nr.213/1988 
privind bunurile proprietate publica, republicata,  art.863 lit.”e” si art.867 alin.1 din Codul Civil, 
art.123 alin.1, art.91 alin.1 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aproba trecerea obiectivului de investitii “Sectii de Cardiologie si Pediatrie-Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila”, situat in municipiul Braila str. Sos. Buzaului nr.2, din domeniul 
privat in domeniul public al judetului Braila si transmiterea acestuia in administrarea Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila. 
Art.2 Obiectivul de investitii mentionat la art.1, care se transmite din domeniul privat in 
domeniul public al judetului Braila si administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Braila, se 
identifica prin datele inscrise in Anexa nr.1 si Anexa nr. 2, parti integrante din prezenta hotarare. 
Art.3 Predarea-primirea obiectivului de investitii identificat conform art.2, se va realiza pe baza 
de proces verbal de predare-primire, semnat de catre reprezentantii Consiliului Judetean Braila 
si reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Braila. 
Art.4 Spitalului Judetean de Urgenta Braila ii revine in mod expres raspunderea in ceea ce 
priveste apararea impotriva incendiilor, conform art.9 din Legea nr.307/2006, actualizata.  
Art.5 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Judetean 
nr.146/2018 privind aprobarea includerii in inventarul domeniului privat al judetului Braila a 
obiectivului de investitii  “Sectii de Cardiologie si Pediatrie – Spitalul Judetean de Urgenta 
Braila”, situat in municipiul Braila str. Sos. Buzaului nr.2, isi inceteaza aplicabilitatea. 
Art.6 Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr.39 din Inventarul 
domeniului public al judetului Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.172/2017. 
Art.7. Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, va actualiza situatiile privind 
evidenta tehnic-operativa si financiar contabila a domeniului public al judetului Braila, 
corespunzator datelor de identificare a obiectivului de investitii “Sectii de Cardiologie si 
Pediatrie-Spitalul Judetean de Urgenta Braila” situat in Braila, str. Sos Buzaului nr.2, inscrise 
in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.8 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului cancelarie 
si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi “Pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier județean Drăghincescu 

Simona. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

 
         PREȘEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                               SECRETAR AL JUDEȚULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                  DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.176 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Tufești, prin Consiliul Local Tufești pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Asigurarea conectivității rutiere între str. Primăriei și str. Școlii în comuna 
Tufești, județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Tufesti nr. 4122/22.08.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 16066/22.08.2018;  

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Tufesti, 
prin Consiliul Local Tufesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Asigurarea conectivitatii rutiere intre str. Primariei si str. Scolii in comuna Tufesti, 
judetul Braila“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 138.567,30  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 111.053,99 lei, reprezentand contributia Comunei 
Tufesti, prin Consiliul local Tufesti, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
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baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Tufesti, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Tufesti, prin Consiliul Local Tufesti, potrivit anexei 2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Tufesti, prin Consiliul Local Tufesti. 
Art.7 (a)– Consiliul local Tufesti, este obligat sa monteze cate un panou la fiecare inceput si 
capat de drum, pe fiecare sens de mers.Daca pe lungimea sectorului de drum exista poduri, 
se va instala cate un panou la fiecare pod, decorat fata/verso.In cazul in care pe traseul 
proiectului exista mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3 poduri.Aceste 
panouri vor fi expuse pe toata durata de implementare a proiectului, in locuri vizibile publicului, 
la locatia proiectului, daca acest lucru este posibil. 
                     (b)- Pentru obiectivul de investitii, vor fi instalate panouri cu  dimensiunile: l 1,5 m 
x h 1m. Aceste panouri vor fi instalate  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului 
de asociere. 
                  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panourile trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  

           b-logo-ul/stema comunei Tufesti şi cuvintele: “COMUNA TUFESTI”, fără 
abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Tufesti; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 

            g- termenul de finalizare.” 
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

           
             PREȘEDINTE,                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
    FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.177 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Șuțești, prin Consiliul Local Șuțești pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Dispensar uman Șuțești, județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adreselor Comunei Sutesti nr. 4488/10.08.2018 si nr.4719/28.08.2018, 
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 15774/14.08.2018, respectiv 
nr.16425/28.08.2018 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 
2018; 

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Sutesti, 
prin Consiliul Local Sutesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Dispensar uman Sutesti, judetul Braila “. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 300.000  lei, reprezentând 30,9 % din valoarea C+M pentru lucrarile 
efectuate in anul 2018, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din 
capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 1.000.000 lei, reprezentand contributia Comunei 
Sutesti, prin Consiliul local Sutesti, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
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baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Sutesti, aprobat pe anul 2018. 
Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Sutesti, prin Consiliul Local Sutesti, potrivit anexei 2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Sutesti, prin Consiliul Local Sutesti. 
Art.7 (a)– Consiliul local Sutesti, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
                     (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m 
x h 1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
                  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri ;  

           b-logo-ul/stema comunei Sutesti şi cuvintele: “COMUNA SUTESTI”, fără 
abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Sutesti; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

           
          PREȘEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.178 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna 
Racovița, prin Consiliul Local Racovița pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Modernizare iluminat sat Corbeni, comuna Racovița, județul Brăila“ 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 august 2018; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de 
Dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Racovita nr. 1993/28.08.2018, inregistrată la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 16420/28.08.2018,  
          Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 9/12 februarie 2018; 

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

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

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Racovita, prin Consiliul Local Racovita pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
“Modernizare iluminat sat Corbeni, comuna Racovita, judetul Braila“. 
Art.2 Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 27.514,51  lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata din 
bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. 
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Costurile utile si necesare, in suma de 19.298,70 lei, reprezentand contributia Comunei 
Racovita, prin Consiliul local Racovita, pentru cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe 
baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si 
cheltuieli al Comunei Racovita, aprobat pe anul 2018. 
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Art.4 Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Racovita, prin Consiliul Local Racovita, potrivit 
anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.5 Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art.6 Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, 
in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Racovita, prin Consiliul Local 
Racovita. 
Art.7 (a)– Consiliul local Racovita, este obligat sa monteze un panou care sa fie expus pe toata 
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca 
acest lucru este posibil. 
                     (b)- Pentru obiectivul de investitii, va fi instalat un panou cu  dimensiunile: l 1,5 m 
x h 1m. Acest panou va fi instalat  in maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de 
asociere. 
                  (c)-Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca 
panourile se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), 
beneficiarul va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucratoare. 
               (d)-Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si 
inca cel putin 3 ani dupa incheierea acestuia. 
              (e)- Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii: 
                          a-logo-ul/stema Consiliului Judetean Braila şi cuvintele: “CONSILIUL            
JUDETEAN BRAILA”, fără abrevieri;  

           b-logo-ul/stema comunei Racovita şi cuvintele: “COMUNA RACOVITA”, fără 
abrevieri; 

                  c- numele proiectului; 
                  d- valoarea totala a proiectului; 
                  e- valoarea contributiei comunei Racovita; 
                  f- valoarea contributiei Consiliului Judetean Braila; 
                  g- termenul de finalizare.” 

Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare 
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice. 
Art.9 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul  Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet. 

           
         PREȘEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

ORDIN 
 

privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, judeţul 
Brăila   
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 8188/10.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8257/10.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, în 
vederea evaluării suinelor suspecte pentru pesta porcină africană, din comuna Frecăței, 
proprietari Zaharia Gheorghe și Caloianu Ionel; 

În baza referatului de aprobare nr. 8264/10.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 9/09.01.2018, în data de 10.07.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Frecăței.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte pentru pesta porcină africană, din 
comuna Frecăței, proprietari Zaharia Gheorghe și Caloianu Ionel. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 

Brăila, 10.07.2018 
Nr. 254 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Zaharia Gheorghe din comuna Frecăței, județul Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 8194/10.07.201 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8271/10.07.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă 
porcină africană în G.P. Zaharia Gheorghe din comuna Frecăței, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8307/10.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. 
Zaharia Gheorghe din comuna Frecăței, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la alin. 
(1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 10.07.2018 
Nr. 255 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 255 din 10.07.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN G.P. 

ZAHARIA GHEORGHE 
DIN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 

 
Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate 

în aplicare Perioada de realizare 

1. 

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

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Punerea sub observație a suinelor 
din G.P. ZAHARIA GHEORGHE, 
RO0431260011  din comuna 
Frecăței, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 

Efectuarea recensământului tuturor 
categoriilor de porci din exploatație 
și pentru fiecare categorie, să se 
precizeze numărul de porci deja 
bolnavi, morți sau susceptibili de a 
fi infectati 

- D.S.V.S.A.  
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Toți porcii din exploatație să fie 
menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Efectuarea anchetei epidemiologice 
inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la intrare/ieșire adăposturi și 
exploatație suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Interzicerea intrării porcilor în 
exploație sau ieșirea lor din aceasta 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a 
cărnii, a produselor din carne de 
porc, a furajelor, ustensilelor și a 
altor obiecte și deșeuri susceptibile 
de a transmite pesta porcină africană 

- D. S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

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

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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10. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor 
înspre sau dinspre exploatație; 
orice persoană care intră sau iese 
din exploatația de porci trebuie să 
respecte măsurile de igienă stabilite 
de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD, în 
exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Identificarea de terenuri și 
suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a 
denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- Garda de mediu 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc, din focar. 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 

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

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Amenajarea de dezinfectoare 
rutiere și pietonale, intensificarea 
controalelor la punctele de trecere 
bac în/spre Insula Mare a Brăilei 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 

În cazul în care situația 
epidemiologică o impune, 
autoritatea competentă locală poate 
aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 

Se va preleva un număr suficient de 
probe de la porci în momentul 
uciderii lor, în vederea confirmării 
sau infirmării prezenței virusului 
pestei porcine africane  

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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21. 

Se instituie o zona de control 
temporar în jurul exploatației unde 
se vor aplica măsuri de prevenire a 
difuzării bolii din focar, care se aplică 
pentru exploatațiile de porci situate 
în zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- I.P.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 
Un poster de avertizare va fi plasat 
de autoritatea competentă locală la 
intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
- M.A.I. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Autoritatea competentă locală va 
afișa în localitatea în care apare 
suspiciunea, informări pentru 
crescătorii de porcine asupra 
caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre 
informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

În vederea informării cetățenilor cu 
privire la suspiciunea pestei porcine 
africane pe teritoriul comunei 
Frecăței, Primăria locală emite 
dispoziții de înstiințare și informare 
a cetățenilor privind măsurile ce 
trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

Măsurile nu se ridică decât în 
momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată 
oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare 
Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. 
LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru 
Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială. 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Caloianu Ionel din comuna Frecăței, județul Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 8194/10.07.201 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8271/10.07.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă 
porcină africană în G.P. Caloianu Ionel din comuna Frecăței, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8309/10.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. 
Caloianu Ionel din comuna Frecăței, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la alin. 
(1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 10.07.2018 
Nr. 256 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 256 din 10.07.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN G.P. 

CALOIANU IONEL 
DIN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 

 
Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate 

în aplicare Perioada de realizare 

1. 

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

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Punerea sub observație a suinelor 
din G.P. CALOIANU IONEL, 
RO0431260012 din comuna 
Frecăței, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 

Efectuarea recensământului tuturor 
categoriilor de porci din exploatație 
și pentru fiecare categorie, să se 
precizeze numărul de porci deja 
bolnavi, morți sau susceptibili de a 
fi infectati 

- D.S.V.S.A.  
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 
Toți porcii din exploatație să fie 
menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Efectuarea anchetei epidemiologice 
inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la intrare/ieșire adăposturi și 
exploatație suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. Interzicerea intrării porcilor în 
exploație sau ieșirea lor din aceasta 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a 
cărnii, a produselor din carne de 
porc, a furajelor, ustensilelor și a 
altor obiecte și deșeuri susceptibile 
de a transmite pesta porcină africană 

- D. S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

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

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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10. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor 
înspre sau dinspre exploatație; 
orice persoană care intră sau iese 
din exploatația de porci trebuie să 
respecte măsurile de igienă stabilite 
de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD, în 
exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Identificarea de terenuri și 
suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a 
denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- Garda de mediu 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc, din focar. 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 

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

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Amenajarea de dezinfectoare 
rutiere și pietonale, intensificarea 
controalelor la punctele de trecere 
bac în/spre Insula Mare a Brăilei 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 

În cazul în care situația 
epidemiologică o impune, 
autoritatea competentă locală poate 
aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 

Se va preleva un număr suficient de 
probe de la porci în momentul 
uciderii lor, în vederea confirmării 
sau infirmării prezenței virusului 
pestei porcine africane  

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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21. 

Se instituie o zona de control 
temporar în jurul exploatației unde 
se vor aplica măsuri de prevenire a 
difuzării bolii din focar, care se aplică 
pentru exploatațiile de porci situate 
în zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- I.P.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 
Un poster de avertizare va fi plasat 
de autoritatea competentă locală la 
intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
- M.A.I. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Autoritatea competentă locală va 
afișa în localitatea în care apare 
suspiciunea, informări pentru 
crescătorii de porcine asupra 
caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre 
informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

În vederea informării cetățenilor cu 
privire la suspiciunea pestei porcine 
africane pe teritoriul comunei 
Frecăței, Primăria locală emite 
dispoziții de înstiințare și informare 
a cetățenilor privind măsurile ce 
trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

Măsurile nu se ridică decât în 
momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată 
oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
 
 
LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare 
Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. 
LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de 
Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru 
Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială. 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Zaharia Gheorghe din 
comuna Frecăței, județul Brăila 
 

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

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

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 255/10.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Zaharia Gheorghe 
din comuna Frecăței, județul Brăila; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 11 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției unui 
focar de pestă porcină africană la nivelul județului Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 8301/10.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8342/10.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Zaharia Gheorghe din 
comuna Frecăței, județul Brăila;   

În baza referatului de aprobare nr. 8335/10.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 10.07.2018 
Nr. 257 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 257 din 10.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

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

DIN G.P. ZAHARIA GHEORGHE DIN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Uciderea suinelor din 
exploatația infectată G.P. 
Zaharia Gheorghe într-o 
manieră care să evite riscul 
propagării virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- Garda de 
mediu 

imediat 

- C.I.T. 
- primar 
- proprietar 
- Garda de mediu 

2 

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

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- Garda de 
mediu 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- Garda de mediu 

3 

Stabilirea exploatațiilor de 
contact pe baza anchetei 
epidemiologice. 
C.L.C.B. ordonă uciderea și 
în exploatațiile - contact, în 
cazul în care situația 
epidemiologică o impune. 
Totodată, se prelevează un 
număr suficient de probe de 
la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în 
momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

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

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

4 

Stabilirea zonelor de 
protecție în jurul focarului 
de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan 

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

5 

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

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor cu 
puncte de 
trecere bac la 
fluviul 
Dunărea 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

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

6 

Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare de pe raza U.A.T. 

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

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

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

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

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

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

imediat și 
permanent 

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

10 

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

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

permanent 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- L.S.V.S.A.J. 

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

12 

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

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

imediat și 
pemanent 

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

13 

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

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

permanent 

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

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

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

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

17 

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

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

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

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

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

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

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

3 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

 
4 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a animalelor, 
evaluarea numărului de 
animale moarte, în fișe de 
monitorizare  
 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 
 

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

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

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

6 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 

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

permanent 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de 
sănătate modificată și a 
cadavrelor 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice 
receptive din zona de 
supraveghere este interzisă 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare 
locale  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție la toate 
punctele trecere bac din 
Insula Mare a Brăilei  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică. 
 
 
 
 

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

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Caloianu Ionel din comuna 
Frecăței, județul Brăila 
 

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

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

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 256/10.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Caloianu Ionel 
din comuna Frecăței, județul Brăila; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 11 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției unui 
focar de pestă porcină africană la nivelul județului Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 8301/10.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8342/10.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Caloianu Ionel din 
comuna Frecăței, județul Brăila;   

În baza referatului de aprobare nr. 8336/10.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 10.07.2018 
Nr. 258 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 258 din 10.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

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

DIN G.P. CALOIANU IONEL DIN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 
 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Uciderea suinelor din 
exploatația infectată G.P. 
Caloianu Ionel într-o 
manieră care să evite riscul 
propagării virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- Garda de 
mediu 

imediat 

- C.I.T. 
- primar 
- proprietar 
- Garda de mediu 

2 

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

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- Garda de 
mediu 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- Garda de mediu 

3 

Stabilirea exploatațiilor de 
contact pe baza anchetei 
epidemiologice. 
C.L.C.B. ordonă uciderea și 
în exploatațiile - contact, în 
cazul în care situația 
epidemiologică o impune. 
Totodată, se prelevează un 
număr suficient de probe de 
la porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în 
momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

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

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

4 

Stabilirea zonelor de 
protecție în jurul focarului 
de pestă porcină africană 
conform Anexei 1 la Plan 

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

5 

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

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor cu 
puncte de 
trecere bac la 
fluviul 
Dunărea 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

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

6 

Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare de pe raza U.A.T. 

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

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

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

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

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

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

imediat și 
permanent 

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

10 

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

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

permanent 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- L.S.V.S.A.J. 

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

12 

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

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

imediat și 
pemanent 

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

13 

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

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

permanent 

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

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

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

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

17 

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

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

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

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

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

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

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

3 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

 
4 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a animalelor, 
evaluarea numărului de 
animale moarte, în fișe de 
monitorizare  
 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 
 

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

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

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

6 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 

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

permanent 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de 
sănătate modificată și a 
cadavrelor 

 

7 

Ieșirea animalelor domestice 
receptive din zona de 
supraveghere este interzisă 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare 
locale  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție la toate 
punctele trecere bac din 
Insula Mare a Brăilei  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică. 
 
 
 
 

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

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: actualizarea comisiilor de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor 
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor 
 

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

Ținând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând în considerare Ordinul Prefectului nr. 94/20.02.2018 privind constatarea încetării de 
drept a mandatului de primar al comunei Mărașu, județul Brăila înainte de expirarea duratei 
normale a acestuia, pentru domnul Nițescu Nicolae, ales în urma alegerilor locale din 05 iunie 
2016; 

Având în vedere e-mailul din data de 06.07.2018 al Oficiului Judeţean de Zootehnie 
Brăila, înregistrat la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 8128/06.07.2018; 

Luând în considerare adresa nr. 7913/03.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 
7965/04.07.2018; 

În baza referatului de aprobare nr. 8466/12.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 Se actualizează comisiile de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor, în componenţa prevăzută în anexa la prezentul ordin, care face 
parte integrantă din acesta.  
Art.2 În cazul convocării uneia sau mai multor comisii prevăzute în anexa menţionată la art. 1, 
coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila. 
Art.3 Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 9/09.01.2018 îşi 
încetează aplicabilitatea.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
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pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 12.07.2018 
Nr. 259 
 
 
INSTITUŢIA PREFECTULUI  - JUDEŢUL BRĂILA     Anexa la Ordinul Prefectului nr. 259 din 12.07.2018 
 

COMPONENŢA  
COMISIILOR DE EVALUARE A DESPĂGUBIRILOR  

CE SE CUVIN PROPRIETARILOR DE ANIMALE TĂIATE, UCISE SAU ALTFEL AFECTATE, 
ÎN VEDEREA LICHIDĂRII RAPIDE A FOCARELOR DE BOLI TRANSMISIBILE ALE 

ANIMALELOR 
 

U.A.T. 

Reprezentantul: 

Direcţiei Sanitare 
Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 
Brăila 

Oficiului Judeţean 
de Zootehnie Brăila 

Unităţii locale 
de decizie din 

cadrul 
Centrului local 
de combatere 

a bolilor 

Unităţii locale de 
sprijin 

Brăila Lepădatu Marian Usta Dorinel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cismaş Traian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dragomir Viorel 
Marian 

Făurei    Disculţu Sergiu Surdu  Elena Voinea Ionel 

Ianca  Negoiţă Ionuţ Surdu  Elena  Chiriţă Fănel 
George  

Însurăţei Budur Daniel Surdu  Elena Gheorghe Ionel 
Bărăganul  Leca Tudorel Surdu  Elena Bivolaru Victor 
Berteştii de 
Jos   

Leca Tudorel Surdu  Elena Capbun Costel 
Florinel 

Bordei 
Verde       

Bălan Daniel Surdu  Elena Rotaru Dumitru 

Cazasu Bertea Nicu Ciprian Usta Dorinel Coadă Elena   
Chiscani         Pană Gheorghe Usta Dorinel Cojea Busuioc 

Costică 

Ciocile 
Leca Tudorel Surdu  Elena Robitu Costel 

Cireşu      Bălan Daniel Surdu  Elena Popa Radu 
Dudeşti   Leca Tudorel Surdu  Elena Bocănel Marian 
Frecăţei     Pană Gheorghe Usta Dorinel Bălan Ionel 
Galbenu   Disculţu Sergiu Surdu  Elena Ganea Nicolae 
Gemenele Ghiorghiță Adrian David Monica Calu Petrică 
Gradiştea Ghiorghiță Adrian David Monica Andrei Petre 
Gropeni Budur Daniel Usta Dorinel Malinche Stan 
Jirlău       Disculţu Sergiu Surdu  Elena Drăguț Daniel  
Măraşu     Pană Gheorghe Usta Dorinel Nistor Marian 
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Măxineni  Bertea Nicu Ciprian David Monica  
 
 

Stroia Costel 
Mircea Vodă  Discuțu Sergiu Surdu Elena Moşescu 

Alexandru 
Movila 
Miresii  

Ghiorghiță Adrian David Monica Panţuru Dumitru 

Racoviţa   Ghiorghiță Adrian David Monica Gâscă Tudorel 

Rîmnicelu  
Ghiorghiță Adrian David Monica Chiru Lucian 

Romanu    Ghiorghiță Adrian David Monica Ioniță Steluța 
Roşiori             Leca Tudorel Surdu  Elena 

Cismaş Traian 

Soceanu Neculai 
Salcia Tudor Bertea Nicu Ciprian David Monica Moroiu Florin 
Scorţaru 
Nou       

Bertea Nicu Ciprian David Monica Vasilache Nicușor 

Siliştea   Bertea Nicu Ciprian David Monica Efteme Ilie 
Stăncuţa  Budur Daniel Usta Dorinel Turcu Nicu 
Surdila 
Găiseanca   

Disculţu Sergiu Surdu  Elena Drăguț Gabriel  

Surdila Greci Negoiţă  Ionuţ Surdu  Elena Meiroşu Ionel 
Şuţeşti  Gheorghiță Adrian David Monica Codreanu Cristian 
Tichileşti   Pană Gheorghe Usta Dorinel Davidescu Gicu 
Traian    Bălan Daniel Usta Dorinel Abăseacă Nicuşor 
Tudor 
Vladimirescu 

Bălan Daniel Usta Dorinel Constantin Vasile 

Tufeşti     Budur Daniel Usta Dorinel Moise Ștefan 
Ulmu        Bălan Daniel Surdu  Elena Iconaru Marian 
Unirea   Budur Daniel Surdu  Elena Ungureanu Ioan 
Vădeni     Pană Gheorghe Usta Dorinel Coman Stanca 
Victoria     Leca Tudorel Surdu  Elena Dorobanţu 

Stăvărel 
Vişani      Negoiţă  Ionuţ Surdu  Elena Caraman Neagu 
Viziru      Budur Daniel Surdu  Elena Doagă Victor 
Zăvoaia Bălan Daniel Surdu  Elena Drugău Stănică 

 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 
asupra Terenurilor Ianca 
 

Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar 
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din 
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire 
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a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere adresa primăriei orașului Ianca nr. 17253/2018 înregistrată la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8375/2018 și adresa Direcției Silvice Brăila nr. 10665/2018 
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8250/2018; 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 8375/2018; 
 În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind 
prefectul şi instituţia prefectului; 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată 
asupra Terenurilor Ianca şi va avea următoarea componenţă: 
 
1. Chiriţă Fănel George Primar Preşedinte 
2. Mircescu Mircea Viceprimar Membru 
3. Sterian Alexandru Secretar oraș Secretar 
4. Predescu Dorina Consilier juridic Membru 
5. Mocanu Marian Consilier, Registrul agricol Membru 
6. Caraman Săndel Consilier, Registrul agricol Membru 
7. Predescu Laurenţiu Consilier, Serviciul de 

cadastru 
Membru 

8. Stanciu Glicherie Reprezentant al 
proprietarilor care au 
solicitat teren potrivit legilor 
fondului funciar 

Membru 

9. Florea Rodica Reprezentant al 
proprietarilor care au 
solicitat teren potrivit legilor 
fondului funciar 

Membru 

10. Gologan Sorin Reprezentantul Ocolului 
Silvic Ianca 

Membru 

 
Art.2 Ordinul Prefectului nr. 250/26.07.2016 îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din 
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 13.07.2018 
Nr. 260 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

ORDIN 
 

privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Berteștii de Jos, 
judeţul Brăila   
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 11810/13.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8581/14.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Berteștii de 
Jos, în vederea evaluării suinelor suspecte pentru pesta porcină africană, din comuna Berteștii 
de Jos, proprietari Stoian Nicolae și Stoian Eugen; 

În baza referatului de aprobare nr. 8583/13.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Berteștii de Jos, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, în data de 14.07.2018, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei 
Berteștii de Jos.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte pentru pesta porcină africană, din 
comuna Berteștii de Jos, proprietari Stoian Nicolae și Stoian Eugen. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 

Brăila, 14.07.2018 
Nr. 261 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Stoian Nicolae din comuna Berteștii de Jos, județul Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 11810/13.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8580/14.07.2018 și e-mailul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, 
înregistrat la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8582/14.07.2018, referitoare la 
aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Stoian 
Nicolae din comuna Berteștii de Jos, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8587/14.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. 
Stoian Nicolae din comuna Berteștii de Jos, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la alin. 
(1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 14.07.2018 
Nr. 262 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 262 din 14.07.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

 
PLAN DE MĂSURI 

LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN G.P. STOIAN 
NICOLAE 

DIN COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA 
 
 

Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate 

în aplicare Perioada de realizare 

1. 

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

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Uciderea preventiva a suinelor din 
exploatatia G.P. Stoian Nicolae, 
RO0428510167 precum si a 
suinelor din exploatatia de contact 
G.P. Stoian Eugen, RO0428510155 
din localitatea Berteștii de Jos 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Punerea sub supraveghere clinică a 
suinelor din localitatea Berteștii de 
Jos, județ Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria Comunei 
Berteștii   
  de Jos 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 

Efectuarea recensământului tuturor 
categoriilor de porci din exploatații 
și pentru fiecare categorie, să se 
precizeze numărul de porci deja 
bolnavi, morți sau susceptibili de a 
fi infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Toți porcii din exploatație să fie 
menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Efectuarea anchetei epidemiologice 
inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la intrare /ieșire adăposturi și 
exploatație suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Interzicerea intrării porcilor în 
exploatație sau ieșirea lor din 
acestea 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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- C.L. 

9. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a 
cărnii, a produselor din carne de 
porc, a furajelor, ustensilelor și a 
altor obiecte și deșeuri susceptibile 
de a transmite pesta porcină africană 

- D. S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 

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

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor 
înspre sau dinspre exploatație; 
orice persoană care intră sau iese 
din exploatația de porci trebuie să 
respecte măsurile de igienă stabilite 
de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD, în 
exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

Identificarea de terenuri și 
suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a 
denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 

- Primăria Comunei 
Berteștii  
  de Jos 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc, din focar 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

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

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. În cazul în care situația 
epidemiologică o impune, 

- Primăria Comunei 
Berteștii  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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autoritatea competentă locală poate 
aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

  de Jos  
- D.S.V.S.A. 

20. 

Se va preleva un număr suficient de 
probe de la porci în momentul 
uciderii lor, în vederea confirmării 
sau infirmării prezenței virusului 
pestei porcine africane  

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

Se instituie o zonă de control 
temporar în jurul exploatației unde 
se vor aplica măsuri de prevenire a 
difuzării bolii din focar, care se aplică 
pentru exploatațiile de porci situate 
în zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii  
  de Jos 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 
Un poster de avertizare va fi plasat 
de autoritatea competentă locală la 
intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Autoritatea competentă locală va 
afișa în localitatea în care apare 
suspiciunea, informări pentru 
crescătorii de porcine asupra 
caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre 
informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii  
  de Jos 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

În vederea informării cetățenilor cu 
privire la suspiciunea pestei porcine 
africane pe teritoriul comunei 
Berteștii de Jos, Primăria locală 
emite dispoziții de înstiințare și 
informare a cetățenilor privind 
măsurile ce trebuie luate pentru 
limitarea răspândirii bolii 
 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii  
  de Jos 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

Măsurile nu se ridică decât în 
momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată 
oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii   
  de Jos 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; 
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de 
Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă 
practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

ORDIN 
 

privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, judeţul 
Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 11811/14.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8585/14.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, în 
vederea evaluării suinelor suspecte pentru pesta porcină africană, din comuna Frecăței, 
proprietar Cosma Valeriu; 

În baza referatului de aprobare nr. 8588/14.07.2018 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, în data de 16.07.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Frecăței.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte pentru pesta porcină africană, din 
comuna Frecăței, proprietar Cosma Valeriu. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 

Brăila, 14.07.2018 
Nr. 263 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Cosma Valeriu din comuna Frecăței, județul Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 11811/14.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8584/14.07.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă 
porcină africană în G.P. Cosma Valeriu din Frecăței, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8589/14.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. 
Cosma Valeriu din comuna Frecăței, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la alin. 
(1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 14.07.2018 
Nr. 264 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 264 din 14.07.2018 
JUDETUL BRAILA 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN G.P. COSMA 

VALERIU, FERMA BOBOCU IMB 
DIN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate 

în aplicare Perioada de realizare 

1. 

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

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 
Examinarea zilnică a suinelor din 
exploatația G.P. Cosma Valeriu, 
RO0431710123 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Punerea sub supraveghere clinică a 
suinelor din localitatea Frecăței, 
județ Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4. 

Efectuarea recensământului tuturor 
categoriilor de porci din exploatații 
și pentru fiecare categorie, să se 
precizeze numărul de porci deja 
bolnavi, morți sau susceptibili de a 
fi infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Toți porcii din exploatație să fie 
menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 
Efectuarea anchetei epidemiologice 
inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la intrare /ieșire adăposturi și 
exploatație suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 
Interzicerea intrării porcilor în 
exploatație sau ieșirea lor din 
acestea 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 
Interzicerea ieșirii din exploatație a 
cărnii, a produselor din carne de 
porc, a furajelor, ustensilelor și a 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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altor obiecte și deșeuri susceptibile 
de a transmite pesta porcină africană 

- C.L. 

10. 

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

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor 
înspre sau dinspre exploatație; 
orice persoană care intră sau iese 
din exploatația de porci trebuie să 
respecte măsurile de igienă stabilite 
de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD, în 
exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

Identificarea de terenuri și 
suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a 
denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc, din focar 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

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

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 

În cazul în care situația 
epidemiologică o impune, 
autoritatea competentă locală poate 
aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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20. 

Se va preleva un număr suficient de 
probe de la porci în momentul 
uciderii lor, în vederea confirmării 
sau infirmării prezenței virusului 
pestei porcine africane  

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

Se instituie o zonă de control 
temporar în jurul exploatației unde 
se vor aplica măsuri de prevenire a 
difuzării bolii din focar, care se aplică 
pentru exploatațiile de porci situate 
în zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 
Un poster de avertizare va fi plasat 
de autoritatea competentă locală la 
intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Autoritatea competentă locală va 
afișa în localitatea în care apare 
suspiciunea, informări pentru 
crescătorii de porcine asupra 
caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre 
informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 

În vederea informării cetățenilor cu 
privire la suspiciunea pestei porcine 
africane pe teritoriul comunei 
Frecăței, Primăria locală emite 
dispoziții de înstiințare și informare 
a cetățenilor privind măsurile ce 
trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

Măsurile nu se ridică decât în 
momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată 
oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; 
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de 
Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă 
practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Stoian Nicolae din comuna 
Berteștii de Jos, județul Brăila 
 

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

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

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 262/14.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Stoian Nicolae 
din comuna Berteștii de Jos, județul Brăila; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 11 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției unui 
focar de pestă porcină africană la nivelul județului Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 14433/15.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8593/15.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Stoian Nicolae din 
comuna Berteștii de Jos, județul Brăila;   

În baza referatului de aprobare nr. 8595/15.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 15.07.2018 
Nr. 265 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 265 din 15.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

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

PORCINĂ AFRICANĂ  
DIN G.P. STOIAN NICOLAE DIN COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta 
Berteștii de Jos) 

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

2 
Uciderea preventivă a 
suinelor zona de protecție, 
conform H.G. nr. 484/2018 

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

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

3 

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

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

imediat 

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

4 

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

- D.S.V.S.A. 
 imediat - D.S.V.S.A. 

 

5 

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

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor din 
zona de 

imediat 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

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

6 

Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare, grădini zoologice 
de pe raza U.A.T. 

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

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

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

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

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

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

imediat și 
permanent 

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

10 

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

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

permanent 

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

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

12 

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

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

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - administratori S.C. 
 - primari 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

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

13 

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

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

permanent 

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

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

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

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

17 

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

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

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 

 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

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

2 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  
 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

3 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

 
4 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a animalelor, 
evaluarea numărului de 
animale moarte, în fișe de 
monitorizare  
 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 
 

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

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

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

6 

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

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

permanent 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
sănătate modificată și a 
cadavrelor 

7 

Ieșirea animalelor domestice 
receptive din zona de 
supraveghere este interzisă 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare 
locale  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică. 
 
 
 

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

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Cosma Valeriu din comuna 
Frecăței, județul Brăila 
 

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

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

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 262/14.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Cosma Valeriu 
din comuna Frecăței, județul Brăila; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 11 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției unui 
focar de pestă porcină africană la nivelul județului Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 14434/15.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8594/15.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Cosma Valeriu din 
comuna Frecăței, județul Brăila;   

În baza referatului de aprobare nr. 8596/15.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 15.07.2018 
Nr. 266 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 266 din 15.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

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

PORCINĂ AFRICANĂ  
DIN G.P. COSMA VALERIU DIN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta 
Frecăței - Bobocu) 

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

2 
Uciderea preventivă a 
suinelor zona de protecție, 
conform H.G. nr. 484/2018 

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

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

3 

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

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

imediat 

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

4 

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

 
- D.S.V.S.A. 
 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 

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

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

imediat 

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

6 

Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare, grădini zoologice 
de pe raza U.A.T. 

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

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

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

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

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

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

imediat și 
permanent 

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

10 

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

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

permanent 

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

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

12 

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

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

imediat și 
pemanent 

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

13 

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

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

permanent 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

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

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

17 

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

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

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 

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

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 
 

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

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor zona de 
supraveghere, conform 
H.G. nr. 484/2018 

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

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

3 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  
 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

4 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

 
5 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a animalelor, 
evaluarea numărului de 
animale moarte, în fișe de 
monitorizare  

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

6 
 

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

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

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

7 

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

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

permanent 

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

8 

Ieșirea animalelor domestice 
receptive din zona de 
supraveghere este interzisă 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare 
locale  
 

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

9 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție la toate 
punctele trecere bac din 
Insula Mare a Brăilei 

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică. 
 
 
 

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

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Berteștii de Jos, 
judeţul Brăila 
 

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

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

Ținând cont de prevederile Ordinului Prefectului nr. 265/15.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de 
pestă porcină africană din G.P. Stoian Nicolae din comuna Berteștii de Jos, județul Brăila; 
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Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 13/15.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 8497/15.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8624/16.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Berteștii de 
Jos, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană, din zona de protecție a 
focarului din comuna Berteștii de Jos; 

În baza referatului de aprobare nr. 8684/16.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Berteștii de Jos, actualizată prin Ordinul 
Prefectului nr. 259/12.07.2018, în data de 16.07.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei 
Berteștii de Jos.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană, din zona de 
protecție a focarului din comuna Berteștii de Jos. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 16.07.2018 
Nr. 271 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Însurăței și 
Movila Miresii, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării 
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finale efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Însurăței, 
respectiv la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Movila Miresii 
 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al 
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru 
managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;   

În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun 
nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi Internelor; 

Ţinând cont de adresele cu nr. 1961512/10.07.2018 și nr. 1961409/12.07.2018 ale 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrate la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8277/10.07.2018, respectiv sub nr. 8449/12.07.2018; 

Luând în considerare: 
- adresa nr. 13527/13.07.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului 
- Judeţul Brăila sub nr. 8559/13.07.2018; 
- adresa nr. 1961552/13.07.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8555/13.07.2018; 
- adresa nr. 1734/13.07.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8577/13.07.2018; 
- răspunsul comunicat prin e-mailul din data de 16.07.2018 al Direcţiei pentru Agricultură 
Judeţene Brăila, înregistrat la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8650/16.07.2018; 
- adresa nr. 12984/13.07.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul 
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8651/16.07.2018; 
- adresa nr. 4249/13.07.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară a 
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila 
sub nr. 8572/13.07.2018;  
- adresa nr. 6053/13.07.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, înregistrată 
la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8571/13.07.2018; 
În baza referatului de aprobare nr. 8685/16.07.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 19, alin.  (1),  lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin. (2) 
din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Însurăței și Movila 
Miresii, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale 
efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Însurăței, respectiv la 
nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Movila Miresii, în următoarea 
componenţă nominală: 
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Nr. 
crt. 

Membru titular Membru supleant Instituţia 

 Dosztal George Dumitru Dragoș 
Alexandru 

Consiliul Judeţean Brăila 

 Bădică 
Alexandru 

Sălceanu Cristina Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al judeţului Brăila 

 Vâlcu George Popescu Lucian Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila 
 Mușat Vasile Sava Mihai Direcţia pentru Agricultură Judeţeană 

Brăila 
 Berilă Nelu Dănăilă Alexandru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură - Centrul Județean Brăila 
 Culescu Ioan 

Mircea  
Bîrzoi Adrian 
Constantin 

Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare 
Dunărea Inferioară a Agenţiei Naţionale 
de Îmbunătăţiri Funciare 

 Vătafu Florin  
 

Boboc Adin  Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Brăila 

 
     (2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de 
comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.  
Art.2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală efectuată 
la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Însurăței respectiv la nivelul 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Movila Miresii de către comisiile numită 
de primari - se va deplasa în teren în data de 17.07.2018, în U.A.T. Însurăței și în U.A.T. Movila 
Miresii, urmând să desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării finale efectuate la nivelul 
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin dispoziţie a primarului; 
întocmirea Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei de specialitate în vigoare. 
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA 
PREFECT, 

George-Adrian PALADI 
 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 16.07.2018 
Nr. 272 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Ioniță M. Dumitru din localitatea Polizești, comuna Stăncuța, județul Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 8700/18.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8806/18.07.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă 
porcină africană în G.P. Ioniță M. Dumitru din localitatea Polizești, comuna Stăncuța, județul 
Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8836/18.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. 
Ioniță M. Dumitru din localitatea Polizești, comuna Stăncuța, județul Brăila, întocmit de către 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la alin. 
(1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 18.07.2018 
Nr. 275 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 275 din 18.07.2018 
JUDETUL BRAILA 
 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN G.P. IONIȚĂ M. 

DUMITRU, SAT POLIZEȘTI 
DIN COMUNA STĂNCUȚA, JUDEȚUL BRĂILA 

 
 
 

Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate 

în aplicare Perioada de realizare 

1. 

Plasarea sub supraveghere oficială 
a exploatației suspecte: G.P. Ioniță 
M. Dumitru, RO0440970037 din 
localitatea Polizești 

  D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului 
tuturor categoriilor de porci din 
exploatații și pentru fiecare 
categorie, să se precizeze numărul 
de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 

Uciderea suinelor din exploatația 
G.P. Ioniță M. Dumitru, 
RO0440970037 din localitatea 
Polizești, comuna Stăncuța 

- D.S.V.S.A.  
- U.A.T. 
- I.P.J. 
- C.L.C.B. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4.  

Se va preleva un număr suficient de 
probe de la porci în momentul 
uciderii lor, în vederea confirmării 
sau infirmării prezenței virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc din exploatația suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Alocarea de personal necesar 
pentru sprijinirea acțiunilor de 
ucidere, incinerare și/sau îngropare 
a porcilor în zonele stabilite de 
C.L.C.B. 

 C.L.C.B. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Toți porcii din exploatație să fie 
menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 

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

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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9. 
Punerea sub supraveghere clinică a 
suinelor din localitatea Polizești, 
comuna Stăncuța, județ Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria Comunei 
Stăncuța 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. Efectuarea anchetei epidemiologice 
inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la intrare /ieșire adăposturi 
și exploatație suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a 
cărnii, a produselor din carne de 
porc, a furajelor, ustensilelor și a 
altor obiecte și deșeuri susceptibile 
de a transmite pesta porcină 
africană 

- D. S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 

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

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor 
înspre sau dinspre exploatație; 
orice persoană care intră sau iese 
din exploatația de porci trebuie să 
respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD, în 
exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Identificarea de terenuri și 
suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a 
denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 

- Primăria Comunei 
Stăncuța 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

20. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc, din focar 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

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

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

În cazul în care situația 
epidemiologică o impune, 
autoritatea competentă locală poate 
aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria Comunei 
Stăncuța 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Se instituie o zonă de control 
temporar în jurul exploatației unde 
se vor aplica măsuri de prevenire a 
difuzării bolii din focar, care se 
aplică pentru exploatațiile de porci 
situate în zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Stăncuța 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 
Un poster de avertizare va fi plasat 
de autoritatea competentă locală la 
intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

Autoritatea competentă locală va 
afișa în localitatea în care apare 
suspiciunea, informări pentru 
crescătorii de porcine asupra 
caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre 
informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Stăncuța 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

26. 

În vederea informării cetățenilor cu 
privire la suspiciunea pestei porcine 
africane pe teritoriul comunei 
Stăncuța, Primăria locală emite 
dispoziții de înstiințare și informare 
a cetățenilor privind măsurile ce 
trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Stăncuța 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

27. 

Măsurile nu se ridică decât în 
momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată 
oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Stăncuța 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; 
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D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de 
Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă 
practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Stăncuța, judeţul 
Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 8736/18.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8843/18.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Stăncuța, în 
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană, din comuna Stăncuța, localitatea 
Polizești, proprietar Ioniță M. Dumitru; 

În baza referatului de aprobare nr. 8847/18.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Stăncuța, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, în data de 19.07.2018, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei Stăncuța.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană, din comuna 
Stăncuța, proprietar Ioniță M. Dumitru din localitatea Polizești. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
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Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 18.07.2018 
Nr. 276 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi a invitaţilor la 
şedinţa de lucru care va avea loc la Sala Mare a Palatului Administrativ în data de 
25.07.2018, ora 1100 
 

Luând în considerare prevederile Ordinului Prefectului nr. 252/05.07.2018 de 
actualizare a componenţei Colegiului Prefectural al judeţului Brăila; 

Ținând cont de referatul de aprobare nr. 8899/19.07.2018; 
  Având în vedere prevederile art. 9, alin. 1 şi 2 din Regulamentul de funcţionare a 
Colegiului Prefectural al judeţului Brăila aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 470/23.08.2010; 

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

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă în data de 25.07.2018, ora 1100, în Sala Mare a Palatului Administrativ, 
membrii Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi invitaţii, în următoarea componenţă 
nominală:  
 
 GEORGE – ADRIAN PALADI Prefect 
 RADA STEREA Subprefect 

 
Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 
publice centrale din subordinea Guvernului organizate pe teritoriul judeţului Brăila 
 
 CRISTIAN ION   Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“Dunărea” al judeţului Brăila 
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 V. Ș. GABRIEL 
CIOCHINĂ 

Director executiv,  Direcţia de Sănătate Publică a judeţului 
Brăila 

 CAMELIA 
NEDELCU  

Preşedinte-Director General cu delegație,  Casa Judeţeană de 
Asigurări  de Sănătate Brăila 

 ANA HĂRĂPESCU  Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila 

l DOINA STĂNCIC Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Brăila 

 EMILIA IOANA 
VOICU 

Director executiv, Organismul Intermediar Regional pentru 
Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor 
Umane", Regiunea Sud-Est – Brăila 

 LIVIU ARHIRE Inspector şef, Inspectoratul Teritorial  de Muncă al judeţului 
Brăila 

 SORIN  ENACHE  Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila 
 MONICA BRATU  Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 

de  
Muncă Brăila 

 ADRIAN 
BERNHARD 
RITZINGER 

Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Brăila 

 NICUȘOR HAGIU   Director executiv adjunct, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Brăila  

 DUMITRU 
AURELIAN 
BLĂNARU 

Director, Clubul Sportiv Municipal Brăila 
 
 

 MIHAELA 
CIORĂȘTEANU 

Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Brăila 

 DUMITREL 
ŞTEFAN  

Șef birou, Biroul Vamal de Frontieră Brăila –Direcția Regională 
Vamală Galați 

 TRAIAN CISMAŞ Director executiv, Direcţia  pentru Agricultură a Judeţului Brăila 

 CRISTINA DINCĂ Inspector șef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 
Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila 

 OVIDIU LĂCĂTUȘ Inginer,  Direcţia Silvică Brăila 
 CIPRIAN  CUZMIN Director executiv,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila 
 CAMELIA  

CARMEN 
TUDORACHE   

Comisar şef, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul 
Judeţean Brăila 

 VASILE TURCITU Director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala 
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară 

 LAURA LILIANA 
SATNOIANU  

Director, A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Apă 
Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila 

 DAN MIHAI 
GHEORGHIȚĂ  

Inspector școlar general cu delegație, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Brăila 

 GICU DRĂGAN Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa   Alimentelor Brăila 

 DANIELA 
BREILEANU 

Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Brăila 

 CONSTANTIN- 
ADRIAN GLUGĂ 

Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 

 DĂNUȚ NOVAC Șef, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia 
Regională de Poliţie Transporturi Galaţi 
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 RENATO-PAULU 
ZALĂ 

Șef,  Sectorul  Poliţiei de Frontieră Brăila 

 VASILE  MOȚ Inspector șef,  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 
 PETRICĂ  DRĂGAN Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila 
 FLORIN 

BAȘTIUREA  
Șef bază (Director), Baza de Reparaţii Nave  Brăila 

 GIANI  OLTIANU Şef serviciu, Serviciul Județean Brăila al Arhivelor Naţionale 
 GEORGE CALOIAN Șef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila   
 ȘERBĂNEL 

STOICA 
Comandant, Centrul Militar Judeţean Brăila 

 DANIELA 
CONDRUZ 

Director, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Brăila 

 DORINEL USTA Coordonator, Oficiul Județean de Zootehnie Brăila  
 VICTOR CIOBANU-

MORAIT 
Inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii 
Brăila   

 DOINIȚA ELENA 
CORBAN 

Şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila  

 MAHULEA FLOREA 
SPARTACUS 

Expert,  Agenţia Naţională pentru Romi,  Structura Regională 
Sud- Est Brăila 

 
INVITAŢI 
FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Președintele Consiliului Județean Brăila 
DANIEL LAURENȚIU MIHAI - Șeful Serviciului Județean de Protecție Internă Brăila  
MARIAN VIOREL DRAGOMIR – Primarul municipiului Brăila 
Primarii oraşelor şi comunelor judeţului Brăila 
DANIELA MIHAELA MILITARU - Directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură - Centrul Judeţean Brăila 
SORIN  MOISE - Directorul  Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Brăila 
ELENA ANINA BOUNEGRU - șeful Oficiului Județean de Poștă Brăila 
ŞTEFAN RĂDULESCU - Directorul S.D.E.E. Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a 
Energiei Electrice Brăila 
Art.2 Se stabileşte următoarea ORDINE DE ZI: 
Raport privind activitatea desfășurată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Brăila în semestrul I al anului 2018. 
Prezintă:  Mihaela CIORĂȘTEANU - Șef Administrație 
Informare privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal de Frontieră Brăila în semestrul I 
al anului 2018. 
Prezintă: Dumitrel ȘTEFAN - Șef Birou Vamal 
3. Raport privind activitatea desfășurată de către Casa Judeţeană de Pensii Brăila în 
semestrul I al anului 2018 și măsurile propuse pentru îmbunătățirea activității în semestrul II al 
anului 2018. 
Prezintă: Dr. Ec. Sorin ENACHE - Director Executiv 
4. Informare cu privire la activitatea desfăşurată de către Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 
în semestrul I al anului 2018 
 Prezintă: Ing. Doinița CORBAN - Șef Secție 
5. Informare privind activitatea desfășurată de Structura Regională Sud-Est Brăila din 
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Romi în semestrul I al anului 2018. 
Prezintă: Anișoara PARNICĂ - Expert 
6. Informare privind activitatea Serviciului Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale, în 
semestrul I 2018. 
Prezintă: Giani OLTIANU - Șef Serviciu 
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7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Programului de măsuri stabilite pentru îmbunătăţirea 
activităţii Casei Judeţene de Pensii Brăila în semestrul II al anului 2018”. 
Prezintă: RADA STEREA, subprefectul județului Brăila 
8. Diverse. 
Art.3 Prin grija Compartimentului Asigurarea Funcţionării Colegiului Prefectural din cadrul 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila materialele de la Ordinea de zi vor fi postate pe pagină de 
internet a instituţiei (http://br.prefectura.mai.gov.ro/Despre instituție/Alte activitati/Colegiul 
prefectural), pentru o perioadă de 30 zile iar prezentul Ordin va fi comunicat membrilor 
Colegiului Prefectural și invitaților la ședință. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 20.07.2018 
Nr. 279 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ioniță M. Dumitru din 
localitatea Polizești, comuna Stăncuța, județul Brăila  
 

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

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

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 275/18.07.2018 privind aprobarea 
aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Ioniță 
M. Dumitru din localitatea Polizești, comuna Stăncuța, județul Brăila; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 11 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției unui 
focar de pestă porcină africană la nivelul județului Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 8829/20.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8920/20.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ioniță M. Dumitru din 
localitatea Polizești, comuna Stăncuța, județul Brăila;   

În baza referatului de aprobare nr. 8924/20.07.2018; 
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În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 20.07.2018 
Nr. 280 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 280 din 20.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

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

PORCINĂ AFRICANĂ  
DIN G.P. IONIȚĂ M. DUMITRU DIN LOCALITATEA POLIZEȘTI, COMUNA 

STĂNCUȚA, JUDEȚUL BRĂILA  
 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta 
Polizești) 

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

2 
Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 

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

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
protecție, conform H.G. nr. 
484/2018 

- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipulare 
animale) 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipulare animale) 

3 

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

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

imediat 

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

4 

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

 
- D.S.V.S.A. 
 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 

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

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

imediat 

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

6 

Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare, grădini zoologice 
de pe raza U.A.T. 

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

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

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

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 
Efectuarea de inspecții 
clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea 

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

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a acestora 

10 

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

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

permanent 

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

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

12 

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

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

imediat și 
pemanent 

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

13 

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

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

permanent 

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

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

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

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

17 

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

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

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primării 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 

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

 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 
 

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

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
supraveghere, conform 
H.G. nr. 484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipulare 
animale) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipulare animale) 

3 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  
 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
zătoare, în conformitate cu 
procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

5 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

6 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 
8 

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

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

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

9 

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

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

permanent 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
sănătate modificată și a 
cadavrelor 

10 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

 
 
 

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

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Stăncuța, judeţul 
Brăila 
 

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

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

Ținând cont de prevederile Ordinului Prefectului nr. 280/20.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de 
pestă porcină africană din G.P. Ioniță M. Dumitru din localitatea Polizești, comuna Stăncuța, 
județul Brăila; 
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Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 14/20.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 8830/20.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8915/20.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Stăncuța, în 
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din zonele de protecție și 
supraveghere a focarului declarat în localitatea Polizești, comuna Stăncuța, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8923/20.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Stăncuța, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, în data de 20.07.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Stăncuța.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană, din zonele 
de protecție și supraveghere a focarului din localitatea Polizești, comuna Stăncuța, județul 
Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 20.07.2018 
Nr. 281 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Onoae Ion din localitatea Spiru Haret, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila 
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel 
afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

Ținând cont de adresa nr. 11872/20.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8956/21.07.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă 
porcină africană în G.P. Onoae Ion din localitatea Spiru Haret, comuna Berteștii de Jos, județul 
Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8959/21.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. 
Onoae Ion din localitatea Spiru Haret , comuna Berteștii de Jos, județul Brăila, întocmit de către 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la alin. 
(1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 21.07.2018 
Nr. 282 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 282 din 21.07.2018 
JUDETUL BRAILA 
 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN G.P. ONOAE ION 

DIN LOCALITATEA SPIRU HARET 
DIN COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA 

 
 
 

Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate 

în aplicare Perioada de realizare 

1. 

Plasarea sub supraveghere oficială 
a exploatației suspecte: G.P. Onoae 
Ion, RO0429040333 din localitatea 
Spiru Haret, comuna Berteștii de 
Jos 

  D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului 
tuturor categoriilor de porci din 
exploatații și pentru fiecare 
categorie, să se precizeze numărul 
de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 

Uciderea suinelor din exploatația 
G.P. Onoae Ion, RO0429040333 
din localitatea Spiru Haret, comuna 
Berteștii de Jos 

- D.S.V.S.A.  
- U.A.T. 
- I.P.J. 
- C.L.C.B. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4.  

Se va preleva un număr suficient de 
probe de la porci în momentul 
uciderii lor, în vederea confirmării 
sau infirmării prezenței virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc din exploatația suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Alocarea de personal necesar 
pentru sprijinirea acțiunilor de 
ucidere, incinerare și/sau îngropare 
a porcilor în zonele stabilite de 
C.L.C.B. 

 C.L.C.B. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Toți porcii din exploatație să fie 
menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 

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

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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9. 

Punerea sub supraveghere clinică a 
suinelor din localitatea Spiru Haret, 
comuna Berteștii de Jos, județ 
Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. Efectuarea anchetei epidemiologice 
inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la intrare /ieșire adăposturi 
și exploatație suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a 
cărnii, a produselor din carne de 
porc, a furajelor, ustensilelor și a 
altor obiecte și deșeuri susceptibile 
de a transmite pesta porcină 
africană 

- D. S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 

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

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor 
înspre sau dinspre exploatație; 
orice persoană care intră sau iese 
din exploatația de porci trebuie să 
respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD, în 
exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Identificarea de terenuri și 
suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a 
denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 

- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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- A.P.M. 
- D.S.P. 
- S.G.A. 

20. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc, din focar 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

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

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

În cazul în care situația 
epidemiologică o impune, 
autoritatea competentă locală poate 
aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Se instituie o zonă de control 
temporar în jurul exploatației unde 
se vor aplica măsuri de prevenire a 
difuzării bolii din focar, care se 
aplică pentru exploatațiile de porci 
situate în zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 
Un poster de avertizare va fi plasat 
de autoritatea competentă locală la 
intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

Autoritatea competentă locală va 
afișa în localitatea în care apare 
suspiciunea, informări pentru 
crescătorii de porcine asupra 
caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre 
informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

26. 

În vederea informării cetățenilor 
cu privire la suspiciunea pestei 
porcine africane pe teritoriul 
comunei Berteștii de Jos, 
localitatea Spiru Haret, Primăria 
locală emite dispoziții de înstiințare 
și informare a cetățenilor privind 
măsurile ce trebuie luate pentru 
limitarea răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

27. 

Măsurile nu se ridică decât în 
momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată 
oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; 
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de 
Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă 
practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Nicolai Marin din localitatea Gura Gîrluței, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 11873/20.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8957/21.07.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă 
porcină africană în G.P. Nicolai Marin din localitatea Gura Gîrluței, comuna Berteștii de Jos, 
județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8960/21.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. 
Nicolai Marin din localitatea Gura Gîrluței, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila, întocmit de 
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la alin. 
(1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
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prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 21.07.2018 
Nr. 283 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 283 din 21.07.2018 
JUDETUL BRAILA 
 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN G.P. NICOLAI 

MARIN, SAT GURA GÎRLUȚEI 
DIN COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA 

 
 
 

Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate 

în aplicare Perioada de realizare 

1. 

Plasarea sub supraveghere oficială 
a exploatației suspecte: G.P. Nicolai 
Marin, RO0428880001 din 
localitatea Gura Gîrluței, comuna 
Berteștii de Jos 

  D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului 
tuturor categoriilor de porci din 
exploatații și pentru fiecare 
categorie, să se precizeze numărul 
de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 

Uciderea suinelor din exploatația 
G.P. Nicolai Marin, RO0428880001 
din localitatea Gura Gîrluței, 
comuna Berteștii de Jos 

- D.S.V.S.A.  
- U.A.T. 
- I.P.J. 
- C.L.C.B. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4.  

Se va preleva un număr suficient de 
probe de la porci în momentul 
uciderii lor, în vederea confirmării 
sau infirmării prezenței virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc din exploatația suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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6. 

Alocarea de personal necesar 
pentru sprijinirea acțiunilor de 
ucidere, incinerare și/sau îngropare 
a porcilor în zonele stabilite de 
C.L.C.B. 

 C.L.C.B. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Toți porcii din exploatație să fie 
menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 

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

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Punerea sub supraveghere clinică a 
suinelor din localitatea Gura 
Gîrluței, comuna Berteștii de Jos, 
județ Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos- 
proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Efectuarea anchetei epidemiologice 
inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la intrare /ieșire adăposturi 
și exploatație suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a 
cărnii, a produselor din carne de 
porc, a furajelor, ustensilelor și a 
altor obiecte și deșeuri susceptibile 
de a transmite pesta porcină 
africană 

- D. S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 

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

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor 
înspre sau dinspre exploatație; 
orice persoană care intră sau iese 
din exploatația de porci trebuie să 
respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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16. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD, în 
exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Identificarea de terenuri și 
suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a 
denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 

- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc, din focar 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

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

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

În cazul în care situația 
epidemiologică o impune, 
autoritatea competentă locală poate 
aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Se instituie o zonă de control 
temporar în jurul exploatației unde 
se vor aplica măsuri de prevenire a 
difuzării bolii din focar, care se 
aplică pentru exploatațiile de porci 
situate în zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 
Un poster de avertizare va fi plasat 
de autoritatea competentă locală la 
intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

Autoritatea competentă locală va 
afișa în localitatea în care apare 
suspiciunea, informări pentru 
crescătorii de porcine asupra 
caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre 
informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

26. 
În vederea informării cetățenilor cu 
privire la suspiciunea pestei porcine 
africane pe teritoriul comunei 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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Berteștii de Jos, localitatea Gura 
Gîrluței, Primăria locală emite 
dispoziții de înstiințare și informare a 
cetățenilor privind măsurile ce 
trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

 
 

27. 

Măsurile nu se ridică decât în 
momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată 
oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Berteștii de Jos 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
 
 
 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; 
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de 
Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă 
practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Croitoru Codrin din localitatea Frecăței, comuna Frecăței, județul Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 11874/20.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8958/21.07.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă 
porcină africană în G.P. Croitoru Codrin din localitatea Frecăței, comuna Frecăței, județul 
Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 8961/21.07.2018; 
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În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. 
Croitoru Codrin din localitatea Frecăței, comuna Frecăței, județul Brăila, întocmit de către 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la alin. 
(1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 21.07.2018 
Nr. 284 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 284 din 21.07.2018 
JUDETUL BRAILA 
 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN G.P. CROITORU 

CODRIN DIN LOCALITATEA FRECĂȚEI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 
 
 
 

Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate 

în aplicare Perioada de realizare 

1. 

Plasarea sub supraveghere oficială 
a exploatației suspecte: G.P. 
Croitoru Codrin, RO0431260226 
din localitatea Frecăței, comuna 
Frecăței 

  D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului 
tuturor categoriilor de porci din 
exploatații și pentru fiecare 
categorie, să se precizeze numărul 
de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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3. 

Uciderea suinelor din exploatația 
G.P. Croitoru Codrin, 
RO0431260226 din localitatea 
Frecăței, comuna Frecăței 

- D.S.V.S.A.  
- U.A.T. 
- I.P.J. 
- C.L.C.B. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4.  

Se va preleva un număr suficient de 
probe de la porci în momentul 
uciderii lor, în vederea confirmării 
sau infirmării prezenței virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc din exploatația suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Alocarea de personal necesar 
pentru sprijinirea acțiunilor de 
ucidere, incinerare și/sau îngropare 
a porcilor în zonele stabilite de 
C.L.C.B. 

 C.L.C.B. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Toți porcii din exploatație să fie 
menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 

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

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 
Punerea sub supraveghere clinică a 
suinelor din localitatea Frecăței, 
comuna Frecăței, județ Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Efectuarea anchetei epidemiologice 
inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la intrare /ieșire adăposturi 
și exploatație suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a 
cărnii, a produselor din carne de 
porc, a furajelor, ustensilelor și a 
altor obiecte și deșeuri susceptibile 
de a transmite pesta porcină 
africană 

- D. S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 

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

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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- C.L. 

14. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor 
înspre sau dinspre exploatație; 
orice persoană care intră sau iese 
din exploatația de porci trebuie să 
respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD, în 
exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Identificarea de terenuri și 
suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a 
denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc, din focar 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

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

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

În cazul în care situația 
epidemiologică o impune, 
autoritatea competentă locală poate 
aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Se instituie o zonă de control 
temporar în jurul exploatației unde 
se vor aplica măsuri de prevenire a 
difuzării bolii din focar, care se 
aplică pentru exploatațiile de porci 
situate în zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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24. 
Un poster de avertizare va fi plasat 
de autoritatea competentă locală la 
intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

Autoritatea competentă locală va 
afișa în localitatea în care apare 
suspiciunea, informări pentru 
crescătorii de porcine asupra 
caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre 
informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

26. 

În vederea informării cetățenilor 
cu privire la suspiciunea pestei 
porcine africane pe teritoriul 
comunei Frecăței, localitatea 
Frecăței, Primăria locală emite 
dispoziții de înstiințare și informare 
a cetățenilor privind măsurile ce 
trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

27. 

Măsurile nu se ridică decât în 
momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată 
oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
 
 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. 
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; 
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de 
Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă 
practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie 
Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea 
Administrativ-Teritorială. 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Pasăre Mircea din satul Stăncuța, comuna Stăncuța, județul Brăila 
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel 
afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

Ținând cont de adresa nr. 11885/23.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8981/23.07.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă 
porcină africană în G.P. Pasăre Mircea din satul Stăncuța, comuna Stăncuța, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9019/23.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. 
Pasăre Mircea din satul Stăncuța, comuna Stăncuța, județul Brăila, întocmit de către Direcţia 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la art. 1 
va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 23.07.2018 
Nr. 285 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 285 din 23.07.2018 
JUDETUL BRAILA 
 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN G.P. PASĂRE 

MIRCEA DIN SATUL STĂNCUȚA, COMUNA STĂNCUȚA, JUDEȚUL BRĂILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate în 

aplicare 
Perioada de 

realizare 

1. 

Plasarea sub supraveghere oficială a 
exploatației suspecte G.P. Pasăre 
Mircea, RO0440790076 din satul 
Stăncuța, comuna Stăncuța 

  D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului tuturor 
categoriilor de porci din exploatații și 
pentru fiecare categorie, să se 
precizeze numărul de porci deja 
bolnavi, morți sau susceptibili de a fi 
infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 
Uciderea suinelor din exploatația G.P. 
Pasăre Mircea, RO0440790076 din 
satul Stăncuța, comuna Stăncuța 

- D.S.V.S.A.  
- U.A.T. 
- I.P.J. 
- C.L.C.B. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4.  

Se va preleva un număr suficient de 
probe de la porci în momentul uciderii 
lor, în vederea confirmării sau 
infirmării prezenței virusului pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc din exploatația suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Alocarea de personal necesar pentru 
sprijinirea acțiunilor de ucidere, 
incinerare și/sau îngropare a porcilor 
în zonele stabilite de C.L.C.B. 

  C.L.C.B. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 
Toți porcii din exploatație să fie 
menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. 

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

- Instituția prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 
Punerea sub supraveghere clinică a 
suinelor din localitatea Stăncuța, 
comuna Stăncuța, județ Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria Comunei 
Stăncuța 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

10. 
Efectuarea anchetei epidemiologice 
inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere 
la intrare /ieșire adăposturi și 
exploatație suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a 
cărnii, a produselor din carne de porc, 
a furajelor, ustensilelor și a altor 
obiecte și deșeuri susceptibile de a 
transmite pesta porcină africană 

- D. S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 

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

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre 
sau dinspre exploatație; orice 
persoană care intră sau iese din 
exploatația de porci trebuie să 
respecte măsurile de igienă stabilite 
de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 
Prelevarea de probe de la animale 
bolnave și găsite moarte și trimiterea 
lor pentru diagnostic de laborator 

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD, în 
exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 

Identificarea de terenuri și suprafețe 
în scopul distrugerii cadavrelor de 
porcine și a denaturării dejecțiilor 
și/sau orice materiale contaminate 
 

- Primăria Comunei 
Stăncuța 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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20. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor cu 
risc, din focar 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

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

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

În cazul în care situația epidemiologică 
o impune, autoritatea competentă 
locală poate aplica măsuri de ucidere 
imediată sub control oficial 

- Primăria Comunei 
Stăncuța 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Se instituie o zonă de control temporar 
în jurul exploatației unde se vor aplica 
măsuri de prevenire a difuzării bolii din 
focar, care se aplică pentru 
exploatațiile de porci situate în zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Stăncuța 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 
Un poster de avertizare va fi plasat de 
autoritatea competentă locală la 
intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

Autoritatea competentă locală va 
afișa în localitatea în care apare 
suspiciunea, informări pentru 
crescătorii de porcine asupra 
caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre 
informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Stăncuța 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

26. 

În vederea informării cetățenilor cu 
privire la suspiciunea pestei porcine 
africane pe teritoriul comunei 
Stăncuța, localitatea Stăncuța, 
Primăria locală emite dispoziții de 
înstiințare și informare a cetățenilor 
privind măsurile ce trebuie luate 
pentru limitarea răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Stăncuța 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

27. 

Măsurile nu se ridică decât în 
momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată 
oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Stăncuța 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = 
Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi 
Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. 
= Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială. 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, judeţul 
Brăila 
 

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

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

Ținând cont de prevederile Ordinului Prefectului nr. 289/23.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de 
pestă porcină africană din G.P. Croitoru Codrin din localitatea Frecăței, comuna Frecăței, 
județul Brăila; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 15/23.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 14707/23.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8996/23.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, în 
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din zonele de protecție și 
supraveghere a focarului declarat în localitatea Frecăței, comuna Frecăței, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9026/23.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Frecăței, începând cu data de 23.07.2018 
până la finalizarea acțiunii.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană, din zonele 
de protecție și supraveghere a focarului din localitatea Frecăței, comuna Frecăței, județul 
Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
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prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 23.07.2018 
Nr. 286 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Onoae Ion din localitatea 
Spiru Haret, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila 
 

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

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

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 282/21.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Onoae Ion din 
localitatea Spiru Haret, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 11 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției unui 
focar de pestă porcină africană la nivelul județului Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 14704/23.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8994/23.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Onoae Ion din localitatea 
Spiru Haret, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila;   

În baza referatului de aprobare nr. 9003/23.07.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 23.07.2018 
Nr. 287 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 287 din 23.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

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

PORCINĂ AFRICANĂ  
DIN G.P. ONOAE ION DIN LOCALITATEA SPIRU HARET, COMUNA BERTEȘTII DE 

JOS, JUDEȚUL BRĂILA 
 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta 
Berteștii de Jos) 

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

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
protecție, conform H.G. nr. 
484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 
Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 

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

imediat 
- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- A.P.M. - A.P.M. 

4 

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

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 

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

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

imediat 

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

6 

Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare, grădini zoologice 
de pe raza U.A.T. 

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

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

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

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

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

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

imediat și 
permanent 

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

10 
Prelevarea de probe, de la 
animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor 

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

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



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	8/2018_____________	

139 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
pentru diagnostic de 
laborator 

M.V.L.P. 
ferme 
- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 

- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

12 

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

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

imediat și 
pemanent 

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

13 

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

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

permanent 

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

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

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

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

17 
Evaluarea animalelor ucise 
în cazul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Direcția 
pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 

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

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

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

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
supraveghere, conform 
H.G. nr. 484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

 
5 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a animalelor, 
evaluarea numărului de 
animale moarte, în fișe de 
monitorizare  
 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

6 
 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu 

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

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

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

- primării 
- 
administratori 
ferme suine 

7 

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

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

permanent 

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

8 

Ieșirea animalelor domestice 
receptive din zona de 
supraveghere este interzisă 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare 
locale  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

9 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

 
 
 

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

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

ORDIN 
 

privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Nicolai Marin din localitatea 
Gura Gîrluței, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila 
 

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

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

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 283/21.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Nicolai Marin din 
localitatea Gura Gîrluței, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 11 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției unui 
focar de pestă porcină africană la nivelul județului Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 14705/23.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8995/23.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Nicolai Marin din 
localitatea Gura Gîrluței, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila;   

În baza referatului de aprobare nr. 9004/23.07.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

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



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	8/2018_____________	

143 

 

pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 23.07.2018 
Nr. 288 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 288 din 23.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

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

PORCINĂ AFRICANĂ  
DIN G.P. NICOLAI MARIN DIN LOCALITATEA GURA GÎRLUȚEI, COMUNA 

BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA 
 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta 
Berteștii de Jos) 

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

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
protecție, conform H.G. nr. 
484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

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

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

imediat 

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

4 

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

- D.S.V.S.A. 
 imediat - D.S.V.S.A. 

 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	8/2018_____________	

144 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

5 

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

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

imediat 

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

6 

Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare, grădini zoologice 
de pe raza U.A.T. 

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

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

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

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

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

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

imediat și 
permanent 

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

10 

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

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

permanent 

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

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

12 

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

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

imediat și 
pemanent 

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

13 

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

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

permanent 

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

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

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

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

17 

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

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

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

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

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
supraveghere, conform 
H.G. nr. 484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

 
5 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a animalelor, 
evaluarea numărului de 
animale moarte, în fișe de 
monitorizare  

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

6 
 

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

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

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

7 
Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 

permanent - director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de 
sănătate modificată și a 
cadavrelor 

- A.V.P.  
 

- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

8 

Ieșirea animalelor domestice 
receptive din zona de 
supraveghere este interzisă 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare 
locale  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

9 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

 
 

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

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Croitoru Codrin din 
localitatea Frecăței, comuna Frecăței, județul Brăila 
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel 
afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 284/21.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Croitoru Codrin 
din localitatea Frecăței, comuna Frecăței, județul Brăila; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 11 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției unui 
focar de pestă porcină africană la nivelul județului Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 14707/23.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8997/23.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Croitoru Codrin din 
localitatea Frecăței, comuna Frecăței, județul Brăila;   

În baza referatului de aprobare nr. 9005/23.07.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 23.07.2018 
Nr. 289 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 289 din 23.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

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

PORCINĂ AFRICANĂ  
DIN G.P. CROITORU CODRIN DIN LOCALITATEA FRECĂȚEI, COMUNA FRECĂȚEI, 

JUDEȚUL BRĂILA 
 
 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta 
Frecăței) 

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

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
protecție, conform H.G. nr. 
484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

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

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

imediat 

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

4 

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

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 

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

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

imediat 

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

6 
Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare, grădini zoologice 
de pe raza U.A.T. 

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

- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

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

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

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

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

imediat și 
permanent 

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

10 

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

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

permanent 

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

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

12 

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

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

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - administratori S.C. 
 - primari 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

13 

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

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

permanent 

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

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

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

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

17 

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

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

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 

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

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

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

2 
Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 

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

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
supraveghere, conform 
H.G. nr. 484/2018 

- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

 
5 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a animalelor, 
evaluarea numărului de 
animale moarte, în fișe de 
monitorizare  
 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

6 
 

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

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

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

7 

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

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

permanent 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

8 

Ieșirea animalelor domestice 
receptive din zona de 
supraveghere este interzisă 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare 
locale  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

9 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

 
 
 

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

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Pasăre Mircea din satul 
Stăncuța, comuna Stăncuța, județul Brăila 
 

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

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



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	8/2018_____________	

154 

 

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 285/21.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Pasăre Mircea din 
satul Stăncuța, comuna Stăncuța, județul Brăila; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 11 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției unui 
focar de pestă porcină africană la nivelul județului Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 14728/23.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
8998/23.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Pasăre Mircea din satul 
Stăncuța, comuna Stăncuța, județul Brăila;   

În baza referatului de aprobare nr. 9006/23.07.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 23.07.2018 
Nr. 290 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 290 din 23.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

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

PORCINĂ AFRICANĂ  
DIN G.P. PASĂRE MIRCEA DIN SATUL STĂNCUȚA, COMUNA STĂNCUȚA, JUDEȚUL 

BRĂILA 
 
 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta 
Stăncuța) 

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

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
protecție, conform H.G. nr. 
484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

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

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

imediat 

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

4 

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

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 

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

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

imediat 

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

6 
Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare, grădini zoologice 
de pe raza U.A.T. 

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

- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

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

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

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

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

imediat și 
permanent 

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

10 

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

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

permanent 

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

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

12 

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

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

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - administratori S.C. 
 - primari 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

13 

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

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

permanent 

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

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

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

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

17 

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

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

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 

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

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

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

2 
Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 

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

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



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	8/2018_____________	

158 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
supraveghere, conform 
H.G. nr. 484/2018 

- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

 
5 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a animalelor, 
evaluarea numărului de 
animale moarte, în fișe de 
monitorizare  
 

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

6 
 

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

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

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

7 

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

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

permanent 

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

8 

Ieșirea animalelor domestice 
receptive din zona de 
supraveghere este interzisă 
cu excepția porcilor destinați 
abatorizării și a celor care au 
obținut aprobarea 
autorităților veterinare 
locale  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

9 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

 
 
 

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

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Stăncuța, judeţul 
Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel 
afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
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În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile Ordinului Prefectului nr. 290/23.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de 
pestă porcină africană din G.P. Pasăre Mircea din satul Stăncuța, comuna Stăncuța, județul 
Brăila; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 15/23.07.2018 a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 14728/23.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9033/23.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Stăncuța, în 
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din zonele de protecție și 
supraveghere a focarului declarat în localitatea Stăncuța, comuna Stăncuța, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9027/23.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Stăncuța, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Stăncuța, începând cu data de 23.07.2018 
până la finalizarea acțiunii.  
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană, din zonele 
de protecție și supraveghere a focarului din localitatea Stăncuța, comuna Stăncuța, județul 
Brăila. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 23.07.2018 
Nr. 291 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Crăcea Margareta din localitatea Frecăței, ferma Pelicanu, comuna Frecăței, 
județul Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 11911/24.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9110/25.07.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă 
porcină africană în G.P. Crăcea Margareta din localitatea Frecăței, ferma Pelicanu, comuna 
Frecăței, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9137/25.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. 
Crăcea Margareta din localitatea Frecăței, ferma Pelicanu, comuna Frecăței, județul Brăila, 
întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut 
în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la art. 1 
va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 25.07.2018 
Nr. 292 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 292 din 25.07.2018 
JUDETUL BRAILA 
 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN G.P. CRĂCEA 

MARGARETA DIN LOCALITATEA FRECĂȚEI, FERMA PELICANU, COMUNA 
FRECĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 

 
 
 

Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate 

în aplicare Perioada de realizare 

1. 

Plasarea sub supraveghere oficială 
a exploatației suspecte: G.P. 
Crăcea Margareta, RO0431260129 
din localitatea Frecăței - ferma 
Pelicanu, comuna Frecăței, județul 
Brăila  

  D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului 
tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare 
categorie, să se precizeze numărul 
de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 

Uciderea suinelor din exploatația 
G.P. Crăcea Margareta, 
RO0431260129, localitatea 
Frecăței - ferma Pelicanu 

- D.S.V.S.A.  
- U.A.T. 
- I.P.J. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4.  

Se va preleva un număr suficient de 
probe de la porci în momentul 
uciderii lor, în vederea confirmării 
sau infirmării prezenței virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc din exploatația suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Alocarea de personal necesar 
pentru sprijinirea acțiunilor de 
ucidere, incinerare și/sau îngropare 
a porcilor în zonele stabilite de 
C.L.C.B. 

 C.L.C.B. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 

Toți porcii din exploatație să fie 
menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 
 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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8. 

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

- Instituția 
prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

9. 

Punerea sub supraveghere clinică a 
suinelor din localitatea Frecăței - 
ferma Pelicanu, comuna Frecăței, 
județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Efectuarea anchetei epidemiologice 
inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la intrare /ieșire adăposturi 
și exploatație suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a 
cărnii, a produselor din carne de 
porc, a furajelor, ustensilelor și a 
altor obiecte și deșeuri susceptibile 
de a transmite pesta porcină 
africană 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 

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

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor 
înspre sau dinspre exploatație; 
orice persoană care intră sau iese 
din exploatația de porci trebuie să 
respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD, în 
exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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18. 

Identificarea de terenuri și 
suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a 
denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- A.P.M. 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

19. 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc, din focar 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

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

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

În cazul în care situația 
epidemiologică o impune, 
autoritatea competentă locală poate 
aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Se instituie o zonă de control 
temporar în jurul exploatației unde 
se vor aplica măsuri de prevenire a 
difuzării bolii din focar, care se 
aplică pentru exploatațiile de porci 
situate în zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 
Un poster de avertizare va fi plasat 
de autoritatea competentă locală la 
intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

Autoritatea competentă locală va 
afișa în localitatea în care apare 
suspiciunea, informări pentru 
crescătorii de porcine asupra 
caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre 
informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

26. 

În vederea informării cetățenilor 
cu privire la suspiciunea pestei 
porcine africane pe teritoriul 
localității Frecăței - ferma 
Pelicanu, primăria locală emite 
dispoziții de înstiințare și informare 
a cetățenilor privind măsurile ce 
trebuie luate pentru limitarea 
răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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27. 

Măsurile nu se ridică decât în 
momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată 
oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

 
 
 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = 
Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi 
Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. 
= Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială. 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Crăcea Margareta din 
localitatea Frecăței, ferma Pelicanu, comuna Frecăței, județul Brăila 
 

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

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

Având în vedere prevederile Ordinului Prefectului nr. 292/25.07.2018 privind aprobarea 
Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. Crăcea Margareta 
din localitatea Frecăței, ferma Pelicanu, comuna Frecăței, județul Brăila; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 11 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Brăila prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției unui 
focar de pestă porcină africană la nivelul județului Brăila; 

Ținând cont de adresa nr. 14926/26.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9201/26.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Crăcea Margareta din 
localitatea Frecăței, ferma Pelicanu, comuna Frecăței, județul Brăila;   

În baza referatului de aprobare nr. 9202/26.07.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 27.07.2018 
Nr. 296 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 296 din 27.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

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

PORCINĂ AFRICANĂ DIN 
G.P. CRĂCEA MARGARETA DIN LOCALITATEA FRECĂȚEI, FERMA PELICANU, 

COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA 
 
 

Nr. 
crt. 

Măsura 
Instituții 

implicate în 
aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta 
Frecăței) 

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

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
protecție, conform H.G. nr. 
484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
 

3 

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

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

imediat 

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

4 

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

- D.S.V.S.A. 
 

imediat - D.S.V.S.A. 
 

5 

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

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

imediat 

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

6 

Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare, grădini zoologice 
de pe raza U.A.T. 

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

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

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

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

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

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

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

10 

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

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

permanent 

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

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

12 

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

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

imediat și 
pemanent 

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

13 

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

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

permanent 

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

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

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

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
- Garda de 
mediu 

17 

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

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

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 

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

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

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

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
supraveghere, conform 
H.G. nr. 484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

5 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

6 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 
 

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

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

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

9 

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

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

permanent 

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

10 
Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 

imediat și 
până la 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție  

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

ridicarea 
restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

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

 

 
 

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

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: actualizarea componenţei şi a sarcinilor Centrului local de combatere a bolilor 
transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor 
 

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

Având în vedere adresa nr. 7913/03.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 
7965/04.07.2018, referitoare la necesitatea actualizării componenţei şi a sarcinilor Centrului 
local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor; 

În baza referatului de aprobare nr. 9281/27.07.2018;  
 În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Pentru sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a 
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zoonozelor, se actualizează Centrul local de combatere a bolilor, sub conducerea 
prefectului, cu următoarea structură:  
a. unitatea locală de decizie;   
b. unitatea operaţională locală;   
c. unitatea locală de sprijin. 
Art.2 Unitatea locală de decizie este condusă de către prefect şi este alcătuită din membrii 
Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.  
Art.3 (1) Unitatea operaţională locală este condusă de către directorul executiv al Direcţiei 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila şi are componenţa şi atribuţiunile 
prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  
(2) În funcţie de situaţia pusă în discuţie în cadrul unităţii operaţionale locale, şeful acesteia 
poate stabili, prin decizie, implicarea medicilor nominalizaţi în Tabelele nr. 2 şi nr. 3 ale Anexei 
nr. 1 la prezentul ordin. 
Art.4 (1) Unităţile locale de sprijin, constituite la nivelul municipiului, oraşelor şi comunelor, 
se actualizează în componenţa stabilită conform Anexei nr. 2 la prezentul ordin.  
(2) Unitatea locală de sprijin este condusă de către primar. 
(3) Dacă situaţia o impune, primarul va solicita prefectului, completarea unităţii locale de sprijin 
cu noi membri, din cadrul serviciilor publice şi ai principalelor instituţii de pe teritoriul respectiv, 
a căror competenţă profesională este necesară desfăşurării activităţii acesteia. 
Art.5 Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 256/29.06.2017 privind 
actualizarea componenţei şi a sarcinilor Centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale 
animalelor şi a zoonozelor îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.6 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
Judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 27.07.2018 
Nr. 299 
 
 
INSTITUŢIA PREFECTULUI                    Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 299 din 27.07.2018 
JUDEŢUL BRĂILA 
 
 

ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIUNILE UNITĂŢII OPERAŢIONALE LOCALE 
 
A. CONDUCERE 
 
1. Șeful Unităţii Operaţionale Locale - directorul executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila (D.S.V.S.A.) - dr. Gicu Drăgan 
2. Adjunctul șefului Unităţii Operaţionale Locale - directorul executiv ajunct al D.S.V.S.A. - dr. Niță 
Caragață. 
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B. ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIUNILE STRUCTURILOR COMPONENTE 
 
1. Departamentul: Organizare, aprovizionare şi resurse (umane şi materiale) 
1.1. Şef departament: Şef Serviciu Economic și administrativ, D.S.V.S.A. - ec. Florentina Gheorghe  
1.2. Adjunct: Serviciu Economic și administrativ - ec. Mioara Râpă  
1.3. Atribuţiuni: 
- Instalarea Centrului Local pentru Intervenţii; 
- Asigurarea personalului intern şi extern (veterinari, evaluatori, echipa de ucidere a animalelor) 
şi cazarea acestora; 
- Emiterea de decizii pentru asigurarea personalului; 
- Asigurarea necesarului de materiale (echipamente, reactivi, dezinfectanţi, medii de transport, 
combustibil etc.) prin contractele deja existente şi din alte surse; 
- Pregătirea depozitelor suplimentare de materiale; 
- Aprovizionarea cu alimente a personalului de intervenţie; 
- Furnizarea de agregate electrice de rezervă; 
- Organizarea şi efectuarea transporturilor de probe,  materiale,  personal, serviciu de curierat, 
distribuţie materiale etc.; 
- Asigurarea condiţiilor adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea personalului şi a 
materialelor la faţa locului; 
- Încheierea contractelor de muncă şi asigurarea onorariilor pentru plata personalului de 
specialitate şi auxiliar; 
- Pregătirea (stabilirea) sistemelor de raportare şi comunicare (sistem IT, bază de date şi web-
site propriu); 
- Pregătirea unui punct de colectare pentru materiale, inclusiv echipamente (dotări), în funcţie 
de caz; 
- Realizarea pregătirilor necesare pentru alte costuri şi cheltuieli. 
 
2. Departamentul: Monitorizare, evaluare şi planificare 
2.1. Şef departament:  Şef Serviciu Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală D.S.V.S.A. 
- dr. Geru Lucica  
2.2. Adjunct: Responsabili programe de combatere D.S.V.S.A. – dr. Bertea Tanţa 
2.3. Atribuţiuni:       
- Completarea registrului de acţiuni (intervenţii); 
- Centralizarea datelor legate de profilul de activitate, numărul şi structura efectivelor de 
animale din zonele de control (protecţie şi supraveghere); 
- Evaluarea investigaţiilor epidemiologice şi transmiterea rezultatelor către C.L.C.B.; 
- Procesarea datelor în scopul raportării către A.N.S.V.S.A. şi alte organizaţii şi transmiterea datelor 
la C.L.C.B.; 
- Asigurarea sistemelor de raportare şi comunicare; 
- Stabilirea priorităţilor de intervenţie; 
- Stabilirea necesităţilor: materiale, personal, personal de specialitate, personal administrativ; 
- Stabilirea necesarului suplimentar de materiale şi personal (de specialitate şi administrativ); 
- Informarea tuturor instituţiilor interne şi externe implicate; 
- Utilizarea ordonanţelor, deciziilor, dispoziţiilor, comunicatelor, înştiinţărilor şi a altor forme de 
informare; 
- Stabilirea zonelor de control şi restricţie; 
- Stabilirea programului de combatere a epizootiei; 
- Stabilirea punctelor de dezinfecţie la intrarea şi ieşirea din localitate; 
- Difuzarea deciziilor şi reglementărilor cu privire la epizootii; 
- Evaluarea condiţiilor pentru ridicarea măsurilor de control. 
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3. Departamentul: Epidemiologie 
3.1. Şef departament:  Şef Serviciu I.I.A. - D.S.V.S.A. - dr. Panțîru Marian 
3.2. Adjunct: Şef Laborator din L.S.V.J. - dr. Dobre Armenac 
3.3. Atribuţiuni: 
- Efectuarea investigaţiilor epidemiologice în exploataţiile afectate şi cele de contact; 
- Evaluarea investigaţiilor epidemiologice. 
 
4. Departamentul: Comunicare externă 
4.1. Şef departament: Purtător de cuvânt al D.S.V.S.A. - dr. Frigioiu Dragoş  
4.2. Atribuţiuni: 
- Întocmirea comunicatelor de presă şi informarea presei în legătură cu evoluţia evenimentelor 
legate de combaterea bolii; 
- Înfiinţarea şi administrarea liniei telefonice de urgenţă; 
- Contribuţia cu informaţii pentru pagina de internet a A.N.S.V.S.A. 
 
5. Departamentul: Centrul de Intervenţie în Teren 
5.1. Structura Centrului de Intervenţie 
 Responsabil de centru: Medic veterinar oficial D.S.V.S.A. - dr. Leca Tudor  
 Personal permanent (pe perioada evoluţiei focarului): 
                                      1 secretară – Balaban Aurica; 
                                      1 magaziner – Bădălan Julieta; 
                                      2 curieri – Pirpiliu Costel; 
                                                 – Mircea Giani. 
 Echipele de lucru mobile care se formează în interiorul Centrului de Intervenţie: 
1) Echipa de evaluare pentru pierderi, pagube şi animale care urmează să fie sacrificate pe 
durata aplicării măsurilor de control  
Componenţa: 
       - Reprezentanţi ai Direcţiei pentru Agricultură Judeţene  
                            - Reprezentanţi ai Oficiului Judeţean de Zootehnie  
2) Echipa de ucidere   
Componenţa: 
                            - persoane pregătite pentru uciderea animalelor:  
                                Dr. Frigioiu Dragoş  
                                Dr. Lepădatu Marian 
                                Medici veterinari oficiali zonali – Anexa nr. 1, Tabel nr. 1  
                                Ing. Bădălan Costel  
                                Asistent Tufecciu Ionel  
                            - personal ajutător pentru dirijarea şi contenţia animalelor  
                            - persoane pentru degajarea adăposturilor şi încărcarea animalelor 
 3) Echipa de ecarisare a teritoriului: 
Componenţa: 
                   Dr. Cimpoiescu Cristian 
                            Personal ajutător 
4) Echipa de dezinfecţie şi deratizare: 
Componenţa: 
                       Dr. Constantin Mihai  
                       Personal ajutător 
5) Echipa de implementare a măsurilor control (carantină): 
Componenţa:  
            - medici veterinari din cadrul Serviciului COSAnim, COSAlim 
            - medici veterinari oficiali zonali - Anexa nr. 1, Tabel nr. 1     
                       Dr. Ciobanu Ion  
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                       Dr. Hârșu Doina Anca 
 6) Echipa  pentru construcţia dezinfectoarelor rutiere: 
Componenţa: 
            - 8 persoane (pot fi pompieri dislocaţi de la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Judeţean sau se vor asigura prin grija Unităţii Locale de Sprijin, la faţa locului); 
7) Echipa de examinare clinică a efectivelor din zonele de control: 
Componenţa: 
                  Medici veterinari oficiali zonali – Anexa nr. 1, Tabel nr. 1  
                  Medici veterinari de liberă practică – Anexa nr. 1, Tabel nr. 2  
             Medici veterinari de liberă practică din societăţi comerciale – Anexa nr. 1, Tabel nr. 3. 
5.2. Sarcinile Centrului de Intervenţie 
Centrul are ca principale responsabilități: 
 - Notificarea internă a suspiciunii și confirmării bolii către C.L.C.B.; 
 - Gestionarea intervențiilor; 
 - Oferirea de instrucțiuni privind semnalarea prezenței epizootiei: montare (instalare) panouri 
de avertizare, afișe etc.;  
- Închiderea exploatației cu blocarea căilor de acces cu benzi, cordoane, grilaje, îndiguiri 
s.a.m.d.; 
- Controlul mișcărilor și supravegherea animalelor din curțile/exploatațiile din zonele de 
protecție și supraveghere; 
- Transmiterea dispozițiilor (hotărârilor) cu privire la măsurile de control către deținători de 
animale și alte persoane; 
- Organizarea, punerea în functiune, demontarea filtrelor de dezinfecție în gospodăria afectată 
de epizootie; 
- Îndeplinirea (efectuarea) și supravegherea măsurilor de carantină; 
- Stabilirea și punerea în funcțiune a punctelor de colectare, după caz; 
- Efectuarea evaluării (estimării) efectivelor înainte de intervenție în vederea asigurării 
despăgubirilor; 
- Organizarea echipei de ucidere a animalelor; 
 - Stabilește și supraveghează personalul necesar pentru uciderea animalelor, încărcarea și 
transportul cadavrelor de animale; 
- Prelevarea de probe din locația afectată de epizootie; 
- Eliminarea carcaselor de animale ucise sau moarte și a cărnii rezultate din sacrificări de 
urgență; 
- Supravegherea efectuării curățeniei și dezinfecției mijlocului de transport, al carcaselor 
destinate distrugerii la o unitate de ecarisare; 
 - Dispunerea/supravegherea și controlul acțiunilor de curățenie și dezinfecție în exploatația 
afectată de epizootie; 
 - Supravegherea transporturilor de animale în vederea uciderii acestora în afara zonei de 
control în baza derogării pe o rută stabilită; 
 - Organizarea investigațiilor (examinărilor)/prelevării de probe în zonele stabilite, inclusiv a 
investigațiilor necesare ridicării restricțiilor; 
 - Eliminarea apelor reziduale din filtrele de dezinfecție; 
 - Eliminarea materialelor și a ustensilelor contaminate, după curățare și dezinfectare; 
 - Respectarea derogărilor emise de autoritatea veterinară competentă;  
 - Întocmirea dosarului pentru aprobarea despăgubirilor, conform legislației în vigoare. 
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INSTITUŢIA PREFECTULUI                 Anexa nr. 1  la Ordinul Prefectului nr. 299 din 27.07.2018 
JUDEŢUL BRĂILA              Tabelul nr. 1 
 
 
 

• LINIA DE TEL VERDE D.S.V.S.A. BRĂILA: 0800826787 
 
 

TABEL NOMINAL CU MEDICII VETERINARI ZONALI 
  

 
 

Nr. 
Crt. 

CIRCUMSCRIPȚIA 
SANITARĂ 

VETERINARĂ 
ZONALĂ 

Medic 
veterinar 

zonal 

C.S.V.C.  
ARONDATE 

 

 
TELEFON 

1 C.S.V.S.A.O. Brăila 
DR. 

MĂNĂILĂ 
NATALIA 

BRĂILA 
0745629041 

2 BĂRĂGANUL DR. LECA 
TUDOREL 

CIOCILE, ROȘIORI, 
DUDEȘTI, BĂRĂGANUL, 
BERTEȘTII DE JOS, 
VICTORIA 

0752029418 

3 BRĂILA 
DR. 

LEPĂDATU 
MARIAN 

BRĂILA  
0723156761 

4 CAZASU 
DR. BERTEA 

NICU 
CIPRIAN 

CAZASU, SILIȘTEA, 
MĂXINENI, 
SALCIA TUDOR, 
SCORȚARU NOU 
 

0720543145 

5 CIREȘU DR. BĂLAN 
DANIEL 

CIREȘU, ULMU,  TUDOR 
VLADIMIRESCU, BORDEI 
VERDE,   ZĂVOAIA, 
TRAIAN  

0752029414 

6 FĂUREI 
DR. 

DISCULȚU 
SERGIU 

FĂUREI, SURDILA 
GĂISEANCA, JIRLĂU, 
GALBENU, MIRCEA VODĂ 

0722384338 

7 IANCA 
DR. 

NEGOIȚĂ  
IONUȚ 

IANCA, PLOPU, SURDILA 
GRECI, VIȘANI 

0722541490 

8 MĂRAȘU 
DR. PANĂ 

GHEORGHE 

MĂRAȘU, FRECĂȚEI, 
CHISCANI, TICHILEȘTI, 
VĂDENI 

0749201462 

9 ROMANU 
DR. 

GHIORGHIȚĂ 
ADRIAN 

ROMANU, GEMENELE, 
RÎMNICELU, RACOVIȚA, 
GRADIȘTEA, ȘUTEȘTI, 
MOVILA MIRESII 
 

0765732336 

10 VIZIRU DR. BUDUR 
DANIEL 

VIZIRU, GROPENI, 
TUFEȘTI,  STĂNCUȚA, 
UNIREA, ÎNSURĂȚEI  

0752029415 
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INSTITUŢIA PREFECTULUI                   Anexa nr. 1  la Ordinul Prefectului nr. 299 din 27.07.2018 
JUDEŢUL BRĂILA                         Tabelul nr. 2 

 

 

Nr. crt. MEDICII VETERINARI DE LIBERĂ 
PRACTICĂ 

CIRCUMSCRIPȚIA 
SANITARĂ VETERINARĂ 

CONCESIONATĂ 

TELEFON 

1 DR. SANDU NICOLAE BĂRĂGANUL 0766442092 
2 DR. CRACEA DANIEL BERTEȘTII DE JOS 0746670342 
3 DR. STAN CRISTIAN BORDEI VERDE 0740170783 
4 DR. TOMA COSTICA CAZASU 0723767724 
5 DR. POPA IONEL CHISCANI 0744582479 
6 DR. CUSTURA MARIAN CIREȘU 0746673377 
7 DR. PAVALEANU MARIUS CIOCILE 0722293049 
8 DR. GENES VASILE DUDEȘTI 0742297852 
9 DR. JERCAN CONSTANTIN FĂUREI 0722630708 
10 DR. PESCARU FANI FRECĂȚEI 0737507341 
11 DR. ASANDEI TEODOR GALBENU 0769107396 
12 DR. MOLDOVEANU CARMEN GEMENELE 0735654351 
13 DR. PANAIT CONSTANTIN GRADIȘTEA 0722337723 
14 DR. CUSTURA MARIAN GROPENI 0746673377 
15 DR. DUMITRU BOGDAN IANCA 0740937133 
16 DR. DUMITRU AUREL ÎNSURĂȚEI 0745323388 
17 DR. DRAGUT DANIEL JIRLĂU 0721618607 
18 DR. MARCU VIOREL MĂRAȘU 0721413408 
19 DR. IUGA PETRICA MĂXINENI 0726223396 
20 DR. MARINESCU STOICA MIRCEA VODĂ 0745396047 
21 DR. UDREA NICOLAE MOVILA MIRESII 0723586818 
22 DR. DUMITRU IONEL PLOPU 0740132636 
23 DR. LICSANDRU DANUT RACOVIȚA 0743027618 
24 DR. TUREAC GHEORGHE RÎMNICELU 0724576838 
25 DR. CUSTURA MARIAN ROMANU 0746673377 
26 DR. GENES VASILE ROȘIORI 0742297852 
27 DR. SERBU DAN LUCIAN SALCIA TUDOR 0746163095 
28 DR. SERBU DAN LUCIAN  SCORȚARU NOU 0746163095 
29 DR. ISVORANU ELENA SILIȘTEA 0746244814 
30 DR. DOGARU GHEORGHE STĂNCUȚA 0723836566 
31 DR. JERCAN CONSTANTIN SURDILA-GĂISEANCA 0722630708 
32 DR. DISCULTU MARIANA SURDILA-GRECI 0752029417 
33 DR. CODREANU BOGDAN ȘUȚEȘTI 0735002708 
34 DR. POPA IONEL TICHILEȘTI 0744582479 
35 DR. DOGARU GHEORGHE TRAIAN 0723836566 
36 DR. STAN CRISTIAN TUDOR VLADIMIRESCU 0740170783 
37 DR. JARLOIANU ION TUFEȘTI 0746066466 
38 DR. MARIUTA EMILIAN ULMU 0723050386 
39 DR. PAMFILE MARIUS UNIREA 0735310711 
40 DR. POPA IONEL VĂDENI 0744582479 
41 DR. SANDU NICOLAE VICTORIA 0766442092 
42 DR. DISCULTU MARIANA VIȘANI 0752029417 
43 DR. ANDREI  GICA VIZIRU 0728081261 
44 DR. OTELEA FANEL ZĂVOAIA 0742509317 
45 DR. CODREANU BOGDAN BRĂILA 0735002708 
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INSTITUŢIA PREFECTULUI                  Anexa nr. 1  la Ordinul Prefectului nr. 299 din 27.07.2018 
JUDEŢUL BRĂILA              Tabelul nr. 3 

 
 

FERME BOVINE 
   

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
SOCIETĂȚII 

PERSOANA DE 
CONTACT- 

MEDIC VETERINAR 
ÎMPUTERNICIT 

ADRESA TELEFON FAX 

1 SC AGROINDUSTRIALA 
RÎMNICELU 

DR.TUREAC GHEORGHE LOC. RÎMNICELU 0724576838 0239698170 

2 SC FARMDAY SRL DR. ISVOREANU ELENA LOC. SILIȘTEA 0746244814  
3 SC MATEVIS COM SRL DR. SANDU NICOLAE LOC. BĂRĂGANUL  0239663120 
5 SC MALIDOS SRL DR. ISVOREANU ELENA LOC. SILIȘTEA 0746244814  
6 SC GEDEAGRI SRL DR. PESCARU FANI LOC. VĂDENI 0737507341  
7 SC PIRINEI TRADE SRL DR. ISVOREANU ELENA LOC. SILIȘTEA 0746244814  
8 SC RIGASI TRANS SRL DR. ANDREI GICA LOC. ÎNSURĂȚEI 0728081261 0239666100 
9 SC CENUSA SRL DR. JARLOIANU ION LOC. TUFEȘTI 0746066466 

 
10 SC GROPENEANU COM 

SRL 
DR. ALIMAN DANIEL LOC. LACU SĂRAT 0740405918 

 
11 SC PUNTO PROD SRL DR. CUSTURA MARIAN  VĂDENI - BRĂILA 0746673377  
12 SC TATU PROD SRL DR. JARLOIANU ION TICHILEȘTI-

BRĂILA 
0746066466  

 
13 SC AGROSEMADRI SRL DR. PESCARU FANI VĂDENI - BRĂILA 0737507341  

 
 
 

EXPLOATAȚII CU PORCINE 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
SOCIETĂȚII 

PERSOANA DE 
CONTACT- 

MEDIC VETERINAR 
ÎMPUTERNICIT 

ADRESA TELEFON FAX 

1 SC ROMSOCI SRL DR. NEGOITA VALENTIN LOC. 
TICHILEȘTI 

0724008110 0239619689 

2 SC CRUCIANI IMPEX 
SRL 

DR. BERTEA NICU 
CIPRIAN 

LOC. MIRCEA 
VODĂ 

0720543145 0339814680 

3 SC TEBU INVEST SRL DR. JATARUC DUMITRU LOC. TUFEȘTI 0740331119 0339101201 
4 SC OLSUIN SRL F1 DR. ZAMFIR MIHAI-

GEORGE 
LOC. IANCA 0722272760 0239669181 

5 SC OLSUIN SRL F2 DR. ZAMFIR MIHAI-
GEORGE 

LOC. IANCA 0722272760 0239669181 

6 SC RECOM 
CONSTRUCT SRL 

DR. DUMITRU AUREL LOC. 
ÎNSURĂȚEI 

0745323388  

7 SC AGROGRUP SRL DR. ZAMFIR MIHAI-
GEORGE 

LOC. SILIȘTEA 0722272760 0239679149 

8 SC OLSUIN SRL 
 

DR. LILINOIU GEORGE LOC. SALCIA 
TUDOR 

0799731421  

9 SC SUINPOL SRL 
 

DR. NEGOITA VALENTIN LOC. ULMU 0724008110  

10 SC FULLMEAT AGRO 
 

DR. NEGOITA VALENTIN LOC. ULMU 0724008110  

12 SC PRICHINDESA SRL 
 

DR. DUMITRU AUREL LOC. VICTORIA 0745323388  

13 SC ACCENT SRL DR. TURTOI TANTEL LOC. CIREȘU 0742509317  
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14 SC ZENTERENTE SRL DR. ISVORANU  ELENA LOC. SILIȘTEA 0746244814  
15 II  ENE  LARISA DR. NEAGU MIHAI LOC. 

BERTEȘTII DE 
JOS 

0723531083  

 
 

EXPLOATAȚII CU PĂSĂRI 
 
NR 
CRT. 

DENUMIREA 
SOCIETĂȚII 

PERSOANA DE 
CONTACT- 

MEDIC VETERINAR 
ÎMPUTERNICIT 

ADRESA TELEFON FAX 

1 SC SUPER EGGS SRL 
 

DR. ALIMAN DANIEL LOC. TRAIAN 0740405918 0239614567 

2 SC ECOAVIS SRL DR. SICHIM MARIAN LOC. FĂUREI 0722247272  
3 SC BUZOIANA SRL DR. SICHIM MARIAN LOC. SURDILA- 

GRECI 
0722247272 

 
4 SC CODINTENSIV SRL Administrator 

BARBU COSMIN 
LOC. FĂUREI 0722247272 

 
 
 

EXPLOATAȚII CABALINE 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
SOCIETĂȚII 

PERSOANA 
DE 

CONTACT 

ADRESA TELEFON FAX 

1 DEPOZITUL DE 
ARMĂSARI RÎMNICELU 

PENCU DORU LOC. RÎMNICELU 0741622183 239698171 

 
 
 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BRĂILA                                  
Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului nr. ____ din __________ 

 
Componenţa Unităţilor Locale de Sprijin, constituite la nivelul municipiului, oraşelor şi  

comunelor din judeţul Brăila 
 

U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 

municipiul
ui Brăila 

Dragomir 
Viorel-
Marian 

primar 
0239/694947 
0239/694896 

0239/692394 
0239/691610 

pmb@primariabr.ro 

Jantea 
Crican 
Alexandru  

viceprimar 0239/694896 0239/691690 

Ciocan 
Doiniţa viceprimar 0239/694896 0239/691690 

Drăgan 
Ion 

secretar 0239/694850 0239/692394  

Mănăilă 
Natalia 
Lepădatu 
Marian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Vadineanu 
Liliana  

biolog 
specialist, 
reprezentant 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Budu 
Marius 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/614566 0239/616000 

Berbec 
Mircea 

inspector 
protecţie civilă 0239/694803 0239/692394 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
oraşului 
Făurei 

Voinea 
Ionel 

primar 0239/661424 0239/661424  

primariafaurei@gmail.com 

Stăncescu 
Virginia viceprimar 0239/661424 0239/661424  

Ichim 
Cornel 

secretar 0239/661424 0239/661424  

Disculţu 
Sergiu 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Nazîru 
Florin  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Ilie 
Ştefana 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Enache 
Marinel 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/661222 0239/661222 

Pătrînoiu 
Valentin 

şef S.V.S.U. 0239/661424 0239/661424  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
oraşului 

Ianca 

Chiriţă 
Fănel 
George 

primar 0239/668178 0239/668178  

primaria.ianca@yahoo.com 

Mircescu 
Mircea 

viceprimar 0239/668395 0239/668395  

Sterian 
Alexandru secretar 0239/668877 0239/668178 

Negoiţă  
Ionuţ 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa  

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Ilie 
Ştefana 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Dodan 
Tudorel 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/668444 0239/668444 

Deacu 
Daniel şef S.V.S.U. 0239/668178 0239/668178 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
oraşului 
Însurăţei 

Gheorghe 
Ionel 

primar 0239/660312 0239/660480  

primariainsuratei@yahoo.com 

Carşote 
Florentina 

viceprimar 0239/660312 0239/660480  

Pîrlog 
Fănica 

secretar 0239/660312 0239/660480  

Budur 
Daniel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Anghelaş 
Dorina  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Surdu  
Elena 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Şerban 
Marian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/660555 0239/660555 

Babeţ 
Liviu 

şef S.V.S.U. 0239/660312 0239/660480  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 

Bărăganul 

Bivolaru 
Victor 

primar 0239/663009 0239/663103  

primariabaraganulbr@yahoo.co
m 

Preda 
Mihai 

viceprimar 0239/663009 0239/663103  

Luca 
Viorel 

secretar 0239/663009 0239/663103  

Leca 
Tudorel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Anghelaş 
Dorina 

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Surdu  
Elena 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Alexandru 
Andrei 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/663025  

Dumitrach
e Adrian 
Ion 

şef S.V.S.U. 0239/663009 0239/663103  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 

Berteştii de 
Jos 

Capbun 
Costel 
Florinel 

primar 0239/699909 
  
0239/699855 

 
bertestidejos@yahoo.com 

Baicu 
Alexandru 

viceprimar   
0239/699909 

  
0239/699855 

Niculae 
Gheorghe 

secretar 
 
0239/699909 

  
0239/699855 

Leca 
Tudorel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Vadineanu 
Liliana  
 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Nazîru 
Florin  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Surdu  
Elena 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Taman 
Creţu 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/699910  

Gheorghiț
ă Liliana 

referent cu 
atribuții de șef 
S.V.S.U. 

0239/699909 0239/699855 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Bordei 
Verde 

Rotaru 
Dumitru 

primar 0239/696090 
0239/696090 

primaria.bordeiverde@yahoo.c
om 

Petrea 
Aurel viceprimar 

0239/696090 0239/696090 

Zodilă 
Viorel secretar 

0239/696090 0239/696090 

Bălan 
Daniel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Anghelaş 
Dorina  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Surdu  
Elena 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Bordei 
Norocel 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

 
0239/696087 

 

Turbatu 
Emil şef S.V.S.U. 0239/696038 

0239/696090 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Cazasu 

Coadă 
Elena 

primar 0239/627952 0239/695369 

primariacazasu@yahoo.com 

Bardaș 
Florențiu 

viceprimar 0239/695369 
0239/695369 

Butuc 
Stelică 

secretar 
0239/695369 0239/695369 

Bertea 
Nicu 
Ciprian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa  

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Goliţă 
Iulian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/691654    

Ciobotaru 
Marian 

şef S.V.S.U. 0239/627984 
0239/695369 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Chiscani 

Cojea 
Busuioc 
Costică 

primar 0239/690240 
0239/664011  

primariachiscani@yahoo.com 

Pospai 
Geanina viceprimar  

0239/664011   
0239/664011  

Enache 
Marcela secretar 0239/664011 

  
0239/664011  

Pană 
Gheorghe 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Vadineanu 
Liliana  
 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Nazîru 
Florin  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Sănătate 
Publică 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Ghibaldan 
Ionuţ 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/664014    

Neagu 
Ştefan 

şef S.V.S.U.  
0239/664011 

  
0239/664011 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Ciocile 

Robitu 
Costel  

primar 0239/699210 
0239/699210  

primariaciocile@yahoo.com 

Vlase 
Marian 

viceprimar 0239/699210 
0239/699210  

Nănău 
Vasile secretar 

0239/699296 
0239/699210 

Leca 
Tudorel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Anghelaş 
Dorina  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Surdu  
Elena 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Strâmbean
u Aurel - 
Laurenţiu 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/699215    

Popa 
Valeriu 

şef S.V.S.U. 0239/699210 0239/699210 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Cireşu 

Popa Radu primar 0239/623749 0239/638434  

primariaciresu@yahoo.com 

Guțoi 
Dănuţ viceprimar 

0239/638411 
  
0239/638434  

Nedelcu 
George secretar 

0239/623749 
  
0239/638434  

Bălan 
Daniel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Anghelaş 
Dorina 

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Ilie 
Ştefana 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Vasai 
Cristi 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/638438    

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Dudeşti 

Bocănel 
Marian primar 

0239/663494 
0239/663384 

0239/663415  

dudestibraila@yahoo.com 

Neicu Dan viceprimar 
0372793571   

0239/663415  
Orăşanu 
Romică secretar 0372790973 

  
0239/663415  

Leca 
Tudorel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Anghelaş 
Dorina 

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Surdu  
Elena 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Vintilă 
Mihăiţă 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/663423    

Mocanu 
Ionel 

şef S.V.S.U. 0372790681 
0239/663415 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Frecăţei 

Bălan 
Ionel primar 0721207325 0372871327  

uatfrecatei@yahoo.com 

Radu 
Năstase 

viceprimar 0721207325  

Morogan 
Săndel secretar 0721207325 

0372871327 

Pană 
Gheorghe 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

 
Anghelaş 
Dorina 
 
 

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

 
0339401178 
0339401180 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Cazan 
Stelică 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0752107619    

Orjan 
Gheorghe 

şef S.V.S.U. 0721207325 0372871327  
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Galbenu 

Ganea 
Nicolae 

primar 0239/696270 0239/696270  

scoalagalbenu@gmail.com 

Creţu–
Roşca 
Valeriu 
Adrian 

viceprimar 0239/696270 0239/696270  

Istrate 
Ştefan secretar 

0239/696270 
0239/696270  

Disculţu 
Sergiu 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Nazîru 
Florin  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Ilie 
Ştefana 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Duţu 
Costel 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/696268    

Toader 
Marius 

şef S.V.S.U. 0239/696270 
0239/696270  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 

Gemenele 

Calu 
Petrică 

primar 
0239/697336 

 
0239/697260  

uatgemenele@yahoo.com 

Văiculeţ 
Răzvan viceprimar  

0239/697336 
 

  
0239/697260  

Neacşu 
Petrică secretar 

0239/697336 
  
0239/697260  

Ghiorghiță 
Adrian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa  

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

David 
Monica 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Ioniţă 
Cristian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/697338    

Matei 
Ionuț 

șef S.V.S.U. 0239/697336 
  
0239/697260 

Andrei 
Petre 

primar 0239/615658 
0239/615658  

pgradistea@yahoo.com 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Gradiştea 

Miron 
Gheorghe viceprimar 

0239/615658 0239/615658  

Ionescu 
Geta secretar 

0239/615658 
0239/615658  

Ghiorghiță 
Adrian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

David  
Monica 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Dinu Aurel 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/698503    

Ionescu 
Costel 

şef S.V.S.U. 0239/615658 0239/615658  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Gropeni 

Malinche 
Stan primar 0239/639944 

0239/639944 

primariagropeni@gmail.com 

Pandră 
Costel viceprimar 

0239/639944 0239/639944 

Cristea 
Anca secretar 

0239/639944 
0239/639944 

Budur 
Daniel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Vadineanu 
Liliana  

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Nazîru 
Florin  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0239/611448 
0239/611448 

0239/611448 
0239/611448 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Gîrbă 
Sorin 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/639922   
0239/616000 

Cocianu 
Nicuşor 

inspector 
S.V.S.U. 

0239/639944 
0239/639944 

Drăguț 
Daniel 

primar 0239/667206 
0239/667130  

uat.jirlau@yahoo.com 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 

Jirlău 

Pană 
Victor viceprimar 

0239/667206 0239/667130  

Cioată Ion secretar 0239/667206 0239/667130  

Disculţu 
Sergiu 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

 
Nazîru 
Florin 
 

 
asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

 
0339401178 
0339401180 

Ilie 
Ştefana 
 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Năstase 
Cristian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/667020    

Badea 
Gabriel 

şef S.V.S.U. 0239/667206 0239/667130  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Măraşu 

Mandat 
încetat de 
drept 

primar  
 

primariamarasu@yahoo.com 

Nistor 
Marian viceprimar 0239/696636 

0239/696706 

Mengu 
Nicu secretar 

0239/696706 
0239/696706  

Pană 
Gheorghe 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Anghelaş 
Dorina  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Mihălcioiu 
Gheorghe 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/696708  

Aldea 
Claudel 

conducător 
autospecială 

 
0239/696706 

0239/696706  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 

Stroia 
Costel 

primar 0239/695795 
0239/695776  

primariamaxineni@yahoo.com Postolache 
Ionuț 
Daniel viceprimar 

0239/695795 
  
0239/695776  
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

comunei 
Măxineni 

Săndulesc
u Mihaela 

secretar 0239/695795   
0239/695776  

Bertea 
Nicu 
Ciprian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

David  
Monica 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Bocăneală 
Aurel 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/695796 

 

Dumitru 
Nicu şef S.V.S.U. 0239/695795 

0239/695776 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Mircea 
Vodă 

Moşescu 
Alexandru 

primar 0239/669583 0723683056  

primaria.mirceavoda@yahoo.co
m 

Pîrlog 
Aurelian viceprimar 0239/669583 

0732141266  

Antohi 
Lenuţa secretar 

0239/669583 0732141267 

Discuțu 
Sergiu 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa  

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Ilie 
Ştefana 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Vintilă 
Daniel - 
Marian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

 
0239/669914 

   

Antohi 
Dorin 
Daniel 

şef S.V.S.U. 0239/669583 
0732141267 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 

Panţuru 
Dumitru 

primar 0239/697914 0239/697867 

brmovilamiresii@yahoo.com 
Bădără 
Vasile viceprimar 

0239/698046 
0239/697867 

Drăguș 
Viorel secretar 0239/697914 

0239/697867 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Movila 
Miresii 

Ghiorghiță 
Adrian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

David  
Monica 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Panţuru 
Marian - 
Claudiu 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/697906    

Pîrlea 
Florin 

şef S.V.S.U. 0239/697914 0239/697914 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Racoviţa 

Gîscă 
Tudorel primar 0239/698725 

0239/698791  

primaria.racovita@yahoo.com 

Jarcu Nicu viceprimar 0239/698725 0239/698791  
Dinicu 
Elena 
Iuliana secretar 

0239/698725 
0239/698791  

Ghiorghiță 
Adrian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa  

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

David  
Monica 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Matinciu 
Cătălin 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/698735    

Răducan 
Adrian 

şef S.V.S.U. 
0239/698725 

  
0239/698791  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 

Rîmnicelu 

Chiru 
Lucian primar 0239/698173 

0239/698229  

primariarimnicelu@yahoo.com 

Gagu 
Vasile viceprimar 

0239/698173 0239/698229  

Mocanu 
Nicu secretar 0239/698173 

0239/698229  

Ghiorghiță 
Adrian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

David  
Monica 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Sîrbescu 
Marian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/698178    

Mantaila 
Iulian 

şef S.V.S.U. 0239/698173 0239/698229  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Romanu 

Ioniță 
Steluța primar 

0239/697142 
 

0239/697142  

primariaromanu@ymail.com 

Chirpac 
Gheorghe viceprimar 

0239/697142   
0239/697142  

Zainea 
Cristian 
George secretar 

0239/697142 
 

  
0239/697142  

Ghiorghiță 
Adrian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

David  
Monica 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 
 

0239/614047 0239/611448 

Axani 
Iulian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/697148    

Strâmbean
u Gabriel 
Romeo 

şef S.V.S.U. 0239697052 0239/697142 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Roşiori 

Soceanu 
Neculai primar 0239/699492 

0239/699493  

primaria_rosiori@yahoo.com 

Prodan 
Marian 

viceprimar 0239/699492 0239/699493  

Dragomir 
Adriana 

secretar 0239/699492 
0239/699493  

Leca 
Tudorel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Anghelaş 
Dorina  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 
 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Surdu  
Elena 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Nişcov 
Rădel 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/699499    

Dragomir 
Vasilică 

şef S.V.S.U. 0239/699492 
0239/699493  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 

Salcia 
Tudor 

Moroiu 
Florin 

primar 
0239/698943 

0239/698943  

secretariat@salciatudor.ro 

Serafim 
Ion viceprimar 0239/698943 

0239/698943  

Goidescu 
Ionel secretar 

0239/698943 0239/698943 

Bertea 
Nicu 
Ciprian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

David  
Monica 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Copae 
Cristel 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/698947    

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Scorţaru 

Nou 

Vasilache 
Nicușor 

primar 
0239/697519 
0239/697520 

0239/697519  

uatscortarunou@yahoo.com 

Tătăranu 
C. Ionel 

viceprimar 
0239/697519 
0239/697520 

0239/697519  

Oprea 
Daniela 

secretar 
desemnat 

0239/697519 
0239/697520 0239/697520 

Bertea 
Nicu 
Ciprian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239610689 0239610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

David  
Monica 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Bogdan 
Florin 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/697510  

Oprea 
Valentin şef S.V.S.U. 

0239/697519 
0239/697520 0239/697519  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Siliştea 

Efteme Ilie primar 0239/638962 0239/638962  

sil_prim@yahoo.com 

Roman 
Ginel-
Marius viceprimar 

0239/638962 
0239/638962  

Băbuş 
Eugen secretar 

0239/638962 
0239/638962  

Bertea 
Nicu 
Ciprian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

David  
Monica 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Popa 
Cristian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/638958    

Matei 
Laurenţiu 
Cristian 

şef S.V.S.U. 0239/638962 
0239/638962  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Stăncuţa 

Turcu Nicu primar 0239/665668 0239/665668  

stancutaprimaria@yahoo.com 

Prioteasă 
Dobre viceprimar 

0239/665682   
0239/665668  

Mihai 
Alexandru secretar 

0239/665682   
0239/665668  

Budur 
Daniel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Vadineanu 
Liliana 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Nazîru 
Florin  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Oţelea 
Marian 
 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/665669 
 

   

Cantemir 
Benoni șef S.V.S.U. 

0239/665682   
0239/665668  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Surdila 

Găiseanca 

Drăguț 
Gabriel 

primar 0239/650300 0239/650300  

primariagaiseanca@yahoo.com 

Barbu 
Nicolae viceprimar 

0239/650300 
  
0239/650300  

Barbu 
Viorel secretar 

0239/650003 
  
0239/650300  

Disculţu 
Sergiu 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Ilie 
Ştefana 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Feraru 
Costel 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/650500 

 

Chiru Gelu 
Emanuel 

şef S.V.S.U. 0239/650300 0239/650300 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Surdila 
Greci 

Meiroşu 
Ionel 

primar 0239/661000 0239/661000  

comunasurdilagreci@yahoo.co
m 

Butiseacă 
Neculai viceprimar 

0239/661000 
0239/661000  

Dumitru 
Gina secretar 

0239/661000 
0239/661000  

Negoiţă  
Ionuţ 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Ilie 
Ştefana 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Mihalcea 
Stancu - 
Sorin 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/650299    

Gherghina 
Stelică şef S.V.S.U. 0239/661000 

0239/661000  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Şuţeşti 

Codreanu 
Cristian 

primar 0239/667811 0239/667811 

sutesti11@yahoo.com 

Ochiroși 
Radu viceprimar 0239/667811 

0239/667811 

Chirilă 
Mioara secretar 

0239/667811 0239/667811 

Gheorghiț
ă Adrian 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

David  
Monica 

consilier, 
Oficiul Judeţean 
de Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Lazăr 
George 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/667814    

Toică 
Daniel 

şef S.V.S.U. 0239/667811 0239/667811 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Tichileşti 

Davidescu 
Gicu 

primar 
0239/664590 
0239/697131 

0239/664590 
 

primariatichilesti@yahoo.com 

Mihai 
Nicolae 

viceprimar 0239/664590 
0239/697131 

0239/664590 
 

Grădinaru 
Săndel 

secretar 
0239/664590 
0239/697131 

0239/664590 
 

Pană 
Gheorghe 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Vadineanu 
Liliana  
 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Nazîru 
Florin  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Struţă 
Daniel 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/696984    

Latu 
Adrian 
Angheluţă 

şef S.V.S.U. 0239/664590 
0239/697131 

0239/664590 
 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Traian 

Abăseacă 
Nicuşor primar 0239/613239 

0239/613239  

primariatraianbr@yahoo.com 

Popa Aurel viceprimar 0239/613239 0239/613239  
Giugiuc 
Daniela 
Nicoletta secretar 

0239/613239 
0239/613239  

Bălan 
Daniel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Cârcei 
Cristian-
Andrei 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/698345    

Aurică 
Marcela 

Responsabil 
şef S.V.S.U. 

0239/613239 
0239/613239  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 

Tudor 
Vladimires

cu 

Constantin 
Vasile primar 0239/690150 

0239/613284  

primariatudorvladimirescu@yah
oo.com 

Ardeleanu 
Ionuț-Alin viceprimar 

0239/690150 
0239/613284  

Mustaţă 
Gina secretar 0239/690150 

0239/613284  

Bălan 
Daniel 
 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

 
0239/610689 

  
0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Drăgulin 
Valentin-
Adrian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 

0239/635389    
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

Mocanu 
Gheorghe 

şef S.V.S.U. 0239/613284 
0239/613284  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Tufeşti 

Moise 
Ştefan 

primar 0239/665330  0239/665307  

primariatufesti@gmail.com 

Lazăr 
Marian viceprimar 0239/665330  0239/665307 

Dan 
Loredana secretar 

0239/665330 0239/665307 

Budur 
Daniel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Vadineanu 
Liliana  
 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Nazîru 
Florin  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Răileanu 
Ştefan 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/665086  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 

Ulmu 

Iconaru 
Marian 

primar 0239/638171 0239/638171  

primaria_ulmu@yahoo.com 

- viceprimar 0239/638171 0239/638171  
Bejgu 
Daniel secretar 

0239/638171 0239/638171  

Bălan 
Daniel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239610689 0239/610691 

Anghelaş 
Dorina  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Ilie 
Ştefana 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 
 

0239/611448 

Mucuţă 
Adrian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/638120  
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Mocanu 
Toader 

şef S.V.S.U.  
0239/638171 

  
0239/638171  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Unirea 

Ungurean
u Ioan 

primar 0239/653000 0239/653002  

primaria_unirea@yahoo.com 

Dârjan 
Sica 

viceprimar 0239/653000 0239/653002  

Badiu 
Rodica-
Alina secretar 

0239/653000 0239/653002  

Budur 
Daniel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Anghelaş 
Dorina  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Surdu  
Elena 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Răducan 
Iulian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/653153  

Mitu 
Marian şef S.V.S.U. 0239/653000 0239/653002  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Vădeni 

Coman 
Stanca 

primar 0239/697664 
0239/697616  

office@vadeni.ro 

Burducea 
Ștefan viceprimar 

0239/697664 
0239/697616  

Mustață 
Lenuța secretar 

0239/697664 
0239/697616  

Pană 
Gheorghe 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Dan 
Nicoleta 
Steluţa  

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Usta 
Dorinel 

coordonator al 
Oficiului 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Cilibeanu 
Fănel 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/697644  

Budur Dan 
Liviu şef S.V.S.U. 

0239/697664 
0239/697616  

Dorobanţu 
Stăvărel 

primar 0239/699729 0239/699729  victoriaprimaria@yahoo.com 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	8/2018_____________	

199 

 

U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Victoria 

Dimache 
Daniel viceprimar 

0239/699729 0239/699729  

Mihai 
Vasile secretar 

0239/699729 0239/699729  

Leca 
Tudorel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

 
 
Vadineanu 
Liliana  
 

biolog, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Nazîru 
Florin  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Surdu  
Elena 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Ciocîrlan 
Marian 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/699733  

Olteanu 
Alexandru 
Daniel 

şef S.V.S.U. 0239/699729 0239/699729  

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 

Vişani 

Caraman 
Neagu 

primar 0239/696491 0239/696491 

clmvisani@yahoo.com 

Stoica 
Aurel viceprimar 

0239/696491 
  
0239/696491 

Băbeanu 
Gheorghe secretar 0239/696309 

  
0239/696491 

Negoiţă  
Ionuţ 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Nazîru 
Florin  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Ilie 
Ştefana 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Cupliu 
Mihail - 
Florin 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/696497  

Nazîru 
Vasile 

şef S.V.S.U. 0239/696309 0239/696491 
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U. L. S. 
Nume şi 
prenume 

Funcţia 
administrati

vă 
Telefon  Fax  

 
Email 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 

Viziru 

Doagă 
Victor 

primar 0239/666400 0239/666490 

secretariat@primariaviziru.ro 

Untaru 
Gheorghe viceprimar 

0239/666400 0239/666490 

Mariniuc 
Daniela 

secretar 
delegat 

0239/666400 0239/666490 

Budur 
Daniel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Anghelaş 
Dorina  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Surdu  
Elena 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Oţelea 
Auraş 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/666210 0239/666210 

Unitatea 
Locală de 
Sprijin, 

constituită 
la nivelul 
comunei 
Zăvoaia 

Drugău 
Stănică primar 0239/638790 0239/638790  

zavoaiabr@yahoo.com 

Mancă 
Ionel viceprimar 

0239/638790 0239/638790  

Nisipeanu 
Ecaterina secretar 

0239/638790 0239/638790  

Bălan 
Daniel 

medic 
veterinar 
oficial zonal 

0239/610689 0239/610691 

Anghelaş 
Dorina  

asistent, 
reprezentant 
al Direcţiei de 
Sănătate 
Publică 

0339401175 
0339401176 
0339401177 

0339401178 
0339401180 

Ilie 
Ştefana 

consilier, 
Oficiul 
Judeţean de 
Zootehnie 

0239/614047 0239/611448 

Moruz 
Valentin 
Cosmin 

şef al structurii 
Inspectoratulu
i de Poliţie 
Judeţean la 
nivelul U.A.T. 

0239/638796  

Şaptecare 
Vasile 

şef S.V.S.U. 0239/638790 0239/638790 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

ORDIN 
 

privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Burlacu Ghe. Ionel, din 
localitatea Măgureni, comuna Mărașu, județul Brăila 
 

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

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

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

Ținând cont de adresa nr. 15139/30.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9330/30.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Burlacu Ghe. Ionel, din 
localitatea Măgureni, comuna Mărașu, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9337/30.07.2018; 
În temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

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

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 30.07.2018 
Nr. 301 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 301 din 30.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

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

PORCINĂ AFRICANĂ 
DIN G.P. BURLACU GHE. IONEL, DIN LOCALITATEA MĂGURENI, COMUNA MĂRAȘU, 

JUDEȚUL BRĂILA 
 
 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta 
Măgureni/Mărașu) 

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

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
protecție, conform H.G. nr. 
484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

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

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

imediat 

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

4 

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

- D.S.V.S.A. 
 

imediat 
- D.S.V.S.A. 
 

5 

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

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

imediat 

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

6 
Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare, grădini zoologice 
de pe raza U.A.T. 

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

- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

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

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

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

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

imediat și 
permanent 

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

10 

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

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

permanent 

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

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD, în focar 

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

12 

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

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

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - administratori S.C. 
 - primari 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

13 

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

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

permanent 

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

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

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

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

 

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

16 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

17 

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

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

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 

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

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

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

2 
Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 

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

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
supraveghere, conform 
H.G. nr. 484/2018 

- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

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

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

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

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

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 

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

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

până la 
eradicarea 
focarului 

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

6 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

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

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 
 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu 
privire la  efectuarea unei 
inspecții clinice pasive 

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

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

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării 
oricărei modificări a stării 
de sănătate a animalelor 
medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 

- 
administratori 
ferme suine 

9 

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

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

permanent 

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

10 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție  

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

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

 

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

 
ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a 
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focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, judeţul 
Brăila 
 

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

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

Ținând cont de adresa nr. 15139/30.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9331/30.07.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, în 
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană, din localitatea Măgureni, comuna 
Mărașu, proprietar Burlacu Ghe. Ionel; 

În baza referatului de aprobare nr. 9338/30.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei Comunei Mărașu, începând cu data de 30.07.2018 până 
la finalizarea acțiunii. 
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană, din localitatea 
Măgureni, comuna Mărașu, proprietar Burlacu Ghe. Ionel. 
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 30.07.2018 
Nr. 302 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Tudor 
Vladimirescu și Unirea, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea 
evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei 
Tudor Vladimirescu, respectiv la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al 
Comunei Unirea 
 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al 
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru 
managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;   

În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun 
nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi Internelor; 

Ţinând cont de adresa cu nr. 1961656/24.07.2018  a Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub 
nr. 9085/24.07.2018; 

Luând în considerare:  
- adresa nr. 14530/30.07.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului 
- Judeţul Brăila sub nr. 9340/30.07.2018; 
- adresa nr. 1961702/30.07.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9295/30.07.2018; 
- adresa nr. 1871/30.07.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9328/30.07.2018;  
- adresa nr. 2210/30.07.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată la 
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9327/30.07.2018; 
- adresa nr. 14301/30.07.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul 
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9326/30.07.2018; 
- adresa nr. 4694/30.07.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară a 
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila 
sub nr. 9325/30.07.2018;  
- adresa nr. 6416/30.07.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, înregistrată 
la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9323/30.07.2018; 

În baza referatului de aprobare nr. 9339/30.07.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 19, alin.  (1),  lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin. (2) 
din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 (1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi 
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Tudor Vladimirescu și 
Unirea, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale 
efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tudor Vladimirescu, 
respectiv la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Unirea, în următoarea 
componenţă nominală: 
 

Nr. 
crt. 

Membru titular Membru supleant Instituţia 

 Dosztal George Dumitru Dragoș 
Alexandru 

Consiliul Judeţean Brăila 

 Vâlcu Ionuț Iulian Bădică Alexandru Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila 

 Ioniță Dan Popescu Lucian Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Brăila 

 Avramia Mihai 
Sava Mihai 

Mușat Vasile 
Albei Cristian 

Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Brăila 

 Dănăilă Alexandru  Berilă Nelu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură - Centrul Județean Brăila 

 Bîrzoi Adrian 
Constantin  

Culescu Ioan Mircea Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri 
Funciare Dunărea Inferioară a 
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 
Funciare 

 Vătafu Florin  
 

Boboc Adin  Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Brăila 

 

     (2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de 
comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.  
Art.2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală efectuată 
la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tudor Vladimirescu respectiv 
la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Unirea de către comisiile numită 
de primari - se va deplasa în teren în data de 31.07.2018, în U.A.T. Tudor Vladimirescu și în 
U.A.T. Unirea, urmând să desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor produse 
în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării finale efectuate la 
nivelul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin dispoziţie a 
primarului; întocmirea Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în 
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei de specialitate în 
vigoare. 
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 30.07.2018 
Nr. 303 
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană 
în G.P. Giol Ionel din localitatea Mărașu, comuna Mărașu, județul Brăila 
 

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

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 11966/30.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9356/30.07.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă 
porcină africană în G.P. Giol Ionel din localitatea Mărașu, comuna Mărașu, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9360/30.07.2018; 
În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în G.P. 
Giol Ionel din localitatea Mărașu, comuna Mărașu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de „pestă 
porcină africană”. 
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la alin. 
(1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial 
al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 30.07.2018 
Nr. 304 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexă la Ordinul Prefectului nr. 304 din 30.07.2018 
JUDETUL BRAILA 
 
 

PLAN DE MĂSURI 
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 

ÎN G.P. GIOL IONEL DIN LOCALITATEA MĂRAȘU, COMUNA MĂRAȘU, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 
 
 

Nr. 
crt. Măsura Instituții implicate 

în aplicare Perioada de realizare 

1. 

Plasarea sub supraveghere oficială 
a exploatației suspecte: G.P. Giol 
Ionel,             RO0435090301 din 
localitatea Mărașu, comuna 
Mărașu, județul Brăila  

  D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

2. 

Efectuarea recensământului 
tuturor categoriilor de porci din 
exploatație și pentru fiecare 
categorie, să se precizeze numărul 
de porci deja bolnavi, morți sau 
susceptibili de a fi infectați 

- D.S.V.S.A. 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

3. 

Uciderea suinelor din exploatația 
G.P. Giol Ionel RO0435090301 din 
localitatea Mărașu, comuna 
Mărașu, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- U.A.T. 
- I.P.J. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

4.  

Se va preleva un număr suficient de 
probe de la porci în momentul 
uciderii lor, în vederea confirmării 
sau infirmării prezenței virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

5. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc din exploatația suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

6. 

Alocarea de personal necesar 
pentru sprijinirea acțiunilor de 
ucidere, incinerare și/sau îngropare 
a porcilor în zonele stabilite de 
C.L.C.B. 

- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar 
pentru manipularea 
animalelor) 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

7. 

Toți porcii din exploatație să fie 
menținuți în adăposturile lor sau 
izolați în alte locuri 
 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

8. Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a datelor și 

- Instituția 
prefectului 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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utilizarea lor în acțiunile de 
combatere și eradicare a pestei 
porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- I.S.U. 

9. 
Punerea sub supraveghere clinică a 
suinelor din localitatea Mărașu, 
comuna Mărașu, județul Brăila 

- D.S.V.S.A.  
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- proprietar 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

10. 
Efectuarea anchetei epidemiologice 
inițiale   

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
- proprietar 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

11. 
Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la intrare /ieșire adăposturi 
și exploatație suspectă 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

12. 

Interzicerea ieșirii din exploatație a 
cărnii, a produselor din carne de 
porc, a furajelor, ustensilelor și a 
altor obiecte și deșeuri susceptibile 
de a transmite pesta porcină 
africană 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

13. 

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

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

14. 

Intrarea sau ieșirea vehiculelor 
înspre sau dinspre exploatație; 
orice persoană care intră sau iese 
din exploatația de porci trebuie să 
respecte măsurile de igienă 
stabilite de autoritatea locală 

- D.S.V.S.A. 
- I.S.U. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- C.L. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

15. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

16. 

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

- D.S.V.S.A. 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

17. 
Efectuarea curățeniei mecanice și 
aplicarea măsurilor DDD, în 
exploatația suspectă  

- D.S.V.S.A. 
- proprietar 
exploatație 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

18. 
Identificarea de terenuri și 
suprafețe în scopul distrugerii 
cadavrelor de porcine și a 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- A.P.M. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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denaturării dejecțiilor și/sau orice 
materiale contaminate 

- D.S.V.S.A. 

19. 
Distrugerea cadavrelor animalelor 
suspecte de pestă porcină africană 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

20. 
Ecarisarea teritoriului și eliminarea 
cadavrelor și a tuturor materialelor 
cu risc, din focar 

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

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

21. 

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

- D.S.V.S.A. 
- Instituția prefectului 
- Direcţia pentru 
Agricultură 
- O.J.Z.  

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

22. 

În cazul în care situația 
epidemiologică o impune, 
autoritatea competentă locală poate 
aplica măsuri de ucidere imediată 
sub control oficial 

- Primăria Comunei 
Frecăței 
- D.S.V.S.A. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

23. 

Se instituie o zonă de control 
temporar în jurul exploatației unde 
se vor aplica măsuri de prevenire a 
difuzării bolii din focar, care se 
aplică pentru exploatațiile de porci 
situate în zonă 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

24. 
Un poster de avertizare va fi plasat 
de autoritatea competentă locală la 
intrarea în exploatație 

- D.S.V.S.A. 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

25. 

Autoritatea competentă locală va 
afișa în localitatea în care apare 
suspiciunea, informări pentru 
crescătorii de porcine asupra 
caracteristicilor și simptomatologiei 
pestei porcine africane spre 
informarea cetățenilor  

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

26. 

În vederea informării cetățenilor 
cu privire la suspiciunea pestei 
porcine africane pe teritoriul 
comunei Mărașu, primăria locală 
emite dispoziții de înștiințare și 
informare a cetățenilor privind 
măsurile ce trebuie luate pentru 
limitarea răspândirii bolii 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
 
 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 

27. 

Măsurile nu se ridică decât în 
momentul în care prezența pestei 
porcine africane a fost infirmată 
oficial 

- D.S.V.S.A. 
- Primăria Comunei 
Frecăței 
- M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ 

Imediat și până la 
confirmare/infirmare 
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LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.S.P. = Autoritatea de Sănătate Publică; A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = 
Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; 
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ 
PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi 
Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. 
= Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială. 
 
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 
ORDIN 

 
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Stroi Stănel, din localitatea 
Băndoiu, comuna Mărașu, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel 
afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 15166/30.07.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
9358/30.07.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție 
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Stroi Stănel, din 
localitatea Băndoiu, comuna Mărașu, județul Brăila; 

În baza referatului de aprobare nr. 9390/31.07.2018; 
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a 
focarului de pestă porcină africană din G.P. Stroi Stănel, din localitatea Băndoiu, comuna 
Mărașu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la art. 
1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
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prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 
Brăila, 31.07.2018 
Nr. 305 
 
 
INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 305 din 31.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
 

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 

PORCINĂ AFRICANĂ 
DIN G.P. STROI STĂNEL, DIN LOCALITATEA BĂNDOIU, COMUNA MĂRAȘU, 

JUDEȚUL BRĂILA 
 
 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta 
Băndoiu/Mărașu) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
protecție, conform H.G. nr. 
484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la 
porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în 
momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau 

- D.S.V.S.A. 
 imediat 

- D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

5 

Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona 
de protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor din 
zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 
vânătoare, grădini zoologice 
de pe raza U.A.T. 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 
- U.A.T. 

imediat 

- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. imediat 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii 
animalelor din specia suine 
din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar 
cu acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții 
clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 

Prelevarea de probe, de la 
animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de 
laborator 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. 
ferme 
- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 
necesare în caz de 
intervenție în focar (în 
special stocuri de 
insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 

Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a 
datelor și utilizarea lor în 
acțiunile de combatere și 
eradicare a pestei porcine 
africane   

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 
- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- director Directia Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

17 

Evaluarea animalelor ucise 
în cazul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      
- D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; 
porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de 
laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
supraveghere, conform 
H.G. nr. 484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 
 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Toți porcii morți 
sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității 
competente, care procedează 
la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu 
procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., 
prin cele  
45 de 
C.S.V.C.,  
M.V.L.P. 
ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a 
mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe 
drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă 
este necesar, drumurile de 
deservire a exploatațiilor, cu 
excepția aprobării de către 
autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

7 

Ieșirea animalelor domestice 
din zona de supraveghere 
este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a 
celor care au obținut 
aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 
 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu 
privire la  efectuarea unei 
inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării 
oricărei modificări a stării 
de sănătate a animalelor 
medicului veterinar de 
liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- 
administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 

9 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de 
sănătate modificată și a 
cadavrelor 

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

10 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; 
C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor 
Județean; M.V.L.P. = medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; 
I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul 
Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; 
S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

 

ORDIN 
 

privind:  aprobarea  Planului  de  măsuri  la  confirmare  în  zona  de  protecție și cea de  
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Giol Ionel din localitatea 
Mărașu, comuna Mărașu, județul Brăila 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel 
afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018; 

Ținând cont de adresa nr. 15167/30.07.2018 și de e-mailul din data de 31.07.2018 ale 
Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrate la Instituţia 
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9357/30.07.2018, respectiv sub nr. 9398/31.07.2018, prin care 
a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a 
focarului de pestă porcină africană din G.P. Giol Ionel din localitatea Mărașu, comuna Mărașu, 
județul Brăila, respectiv harta cu zona de protecție și cea de supraveghere a acestui focar; 

În baza referatului de aprobare nr. 9392/31.07.2018; 
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
ORDIN: 

 

Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a 
focarului de pestă porcină africană din G.P. Giol Ionel din localitatea Mărașu, comuna Mărașu, 
județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”. 
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la art. 
1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun. 
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de 
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
George-Adrian PALADI 

 

Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
 

Brăila, 31.07.2018 
Nr. 306 
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INSTITUȚIA PREFECTULUI                      Anexa la Ordinul Prefectului nr. 306 din 31.07.2018 
JUDEȚUL BRĂILA 

 
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE 

ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ 
PORCINĂ AFRICANĂ 

DIN G.P. GIOL IONEL DIN LOCALITATEA MĂRAȘU, COMUNA MĂRAȘU, JUDEȚUL 
BRĂILA 

 
 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE 

1 

Stabilirea zonei de protecție 
în jurul focarului de pestă 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan (harta 
Mărașu) 

  D.S.V.S.A. imediat 
dr. Gicu Drăgan , 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
protecție, conform H.G. nr. 
484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 

3 

Carcasele porcilor morți sau 
uciși trebuie să fie 
procesate/distruse sub 
supraveghere oficială 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- Primărie 
- proprietar 
- A.P.M. 

4 

Prelevarea unui număr 
suficient de probe de la 
porci, în conformitate cu 
manualul de diagnostic, în 
momentul uciderii lor, 
pentru a confirma sau 
infirma prezența virusului 
pestei porcine africane 

- D.S.V.S.A. 
 

imediat - D.S.V.S.A. 
 

5 

Amplasarea dezinfectoarelor 
rutiere la limita dintre zona 
de protecție și zona de 
supraveghere  

- D.S.V.S.A.  
- primăriile 
U.A.T.- lor din 
zona de 
protecție și de 
supraveghere  
- I.P.J. 
- I.J.J. 
- S.P.F. 

imediat 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- primari 
- personalul din cadrul: 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
  

6 

Catagrafierea tuturor 
suinelor din gospodăriile 
populației, exploatații 
comerciale, fonduri de 

- D.S.V.S.A. 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 
- S.C. 

imediat 
- D.S.V.S.A. prin M.V.Z. 
și M.V.L.P. 
- administratori S.C. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
vânătoare, grădini zoologice 
de pe raza U.A.T. 

- U.A.T. - gestionarii fondurilor 
de vânătoare 
 
 

7 
Afișarea de panouri de 
avertizare în  vederea 
limitării circulației în focar   

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 

imediat 
- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 

8 

Interzicerea ieșirii 
animalelor din specia suine 
din zona de protecție, iar 
pentru celelalte specii doar 
cu acordul D.S.V.S.A. Brăila 

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.J.J., I.P.J. 
S.P.F. 
 
 

9 

Efectuarea de inspecții 
clinice periodice a suinelor 
domestice și înregistrarea 
tuturor modificărilor 
constatate în starea de 
sănătate a acestora 

- D.S.V.S.A. 
- M.V.L.P. 

imediat și 
permanent 

Medici veterinari 
împuterniciți de către 
D.S.V.S.A. 

10 

Prelevarea de probe, de la 
animale bolnave și găsite 
moarte și trimiterea lor 
pentru diagnostic de 
laborator 

- D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C., 
- M.V.L.P. 
ferme 
- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- dr. Dobre Armenac, 
șeful  L.S.V.S.A.J. 
- gestionarii fondurilor 
de vânătoare 

11 
Efectuarea curățeniei 
mecanice și aplicarea 
măsurilor DDD în focar 

- D.S.V.S.A.  
- Proprietar 
exploatație 
infectată 

până la 
eradicarea 
focarului 

- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
- proprietar 

12 

Completarea stocurilor de 
materiale și echipamente 
necesare în caz de 
intervenție în focar (în 
special stocuri de 
insecticide, raticide și 
mijloace de efectuare a 
dezinsecțiilor și 
deratizărilor) 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- S.C. 

imediat și 
pemanent 

 - D.S.V.S.A.  
 - primari  
 - administratori S.C. 

13 
Colectarea, înregistrarea, 
procesarea statistică a 
datelor și utilizarea lor în 

- D.S.V.S.A. 
- L.S.V.S.A.J. 

permanent 
- dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
acțiunile de combatere și 
eradicare a pestei porcine 
africane   

- Directia 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P. 

- director Directia Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare  

14 

Interzicerea aglomerărilor 
de animale din târguri de 
animale, expoziții, circ etc. 
care ar avea ca obiect de 
activitate mișcarea speciilor 
receptive  

- U.A.T. 
- D.S.V.S.A. 
- I.P.J. 
- I.J.J. 

imediat si 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul focarului 

- primari 
- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J. 
 

 
15 

Distrugerea cadavrelor 
animalelor suspecte de 
pestă porcină africană  

 - D.S.V.S.A. 
 - U.A.T. 
 - A.P.M. 
 - D.S.P. 
 - S.G.A. 

până la 
eradicarea 
focarului 

 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- conducerea  A.P.M., 
D.S.P., S.G.A. 

16 

Ecarisarea teritoriului și 
eliminarea cadavrelor și a 
tuturor materialelor cu risc 
din focar 

- D.S.V.S.A. 
- U.A.T. 
- A.P.M. 
- Garda de 
mediu 

până la 
eradicarea 
focarului 

- D.S.V.S.A.  
- primari 
- reprezentanți A.P.M., 
Garda de mediu 

17 

Evaluarea animalelor ucise 
în cazul măsurilor ce se 
întreprind pentru lichidarea 
rapidă a focarelor de boală 
cât și a pagubelor colaterale 

- Instituția 
Prefectului      
- D.S.V.S.A. 
- Direcția 

pentru 
Agricultură 
Județeană 
- O.J.Z. 
- Primarii 

până la 
eradicarea 
focarului 

C.S.V.Z., primar, 
reprezentanți Instituția 
Prefectului, O.J.Z., 
Direcția pentru 
Agricultură Județeană 

 

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat 
operațiunile de curățenie,  dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; 
porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de 
laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne 
de boală. 

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE 
 

1 

Delimitarea zonei de 
supraveghere pentru pesta 
porcină africană conform 
Anexei 1 la Plan 

  D.S.V.S.A.  imediat 
dr. Gicu Drăgan, 
director executiv 
D.S.V.S.A. 

2 

Uciderea preventivă a 
suinelor din zona de 
supraveghere, conform 
H.G. nr. 484/2018 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. 
(doar pentru 
manipularea 
animalelor) 

imediat 

- D.S.V.S.A. 
- C.L.C.B. 
- M.Ap.N. (doar pentru 
manipularea animalelor) 



_____________MONITORUL	OFICIAL	AL	JUDEȚULUI	BRĂILA	NR.	8/2018_____________	

224 

 

Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 

3 

Identificarea tuturor 
exploatațiilor de suine și 
efectuarea unui 
recensământ al acestora  

D.S.V.S.A., 
prin cele 45 
de C.S.V.C. 
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
 

4 

Efectuarea unei inspecții 
clinice periodice  a suinelor 
domestice. Toți porcii morți 
sau bolnavi dintr-o 
exploatație trebuie de îndată 
declarați autorității 
competente, care procedează 
la investigațiile corespun- 
zătoare, în conformitate cu 
procedurile stabilite în 
manualul de diagnostic 

D.S.V.S.A., 
prin cele  
45 de 
C.S.V.C.,  
M.V.L.P. 
ferme 

 

până la 
eradicarea 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- administratorii 
fermelor de suine 
 
 
 

5 

Evaluarea numărului și 
arealurilor de viață a 
mistreților din zona de 
supraveghere delimitată 

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

până la 
eradicarea 
focarului 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

6 

Interzicerea circulației și 
transportul porcilor pe 
drumurile publice sau 
private, excluzând, dacă 
este necesar, drumurile de 
deservire a exploatațiilor, cu 
excepția aprobării de către 
autoritățile competente 

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

7 

Ieșirea animalelor domestice 
din zona de supraveghere 
este interzisă în următoarele 
7 zile, cu excepția porcilor 
destinați abatorizării și a 
celor care au obținut 
aprobarea autorităților 
veterinare locale  

- D.S.V.S.A. 
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 
 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

8 
 

Informarea și educarea 
crescătorilor sau 
deținătorilor de animale cu 
privire la  efectuarea unei 
inspecții clinice pasive 
suinelor pe care le dețin și 
obligativitatea anunțării 
oricărei modificări a stării 
de sănătate a animalelor 
medicului veterinar de 

- Instituția 
Prefectului 
- D.S.V.S.A. 
- primării 
- 
administratori 
ferme suine 

permanent 
- Cancelaria Prefectului   
- D.S.V.S.A.  
- primari 
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Nr. 
crt. Măsura 

Instituții 
implicate în 

aplicare 

Perioada 
de 

realizare 

Numele, prenumele 
și funcția persoanei 

responsabile 
liberă practică împuternicit 
ori medicului veterinar zonal 

9 

Informarea Direcțiilor Silvice 
Județene și a filialelor 
A.J.V.P.S. privind 
obligativitatea de a colecta si 
transporta la L.S.V.S.A.J., 
pentru investigații de 
laborator, a tuturor 
mistreților cu stare de 
sănătate modificată și a 
cadavrelor 

- Direcția 
Silvică 
- A.J.V.P.S. 
- A.V.P.  
 

permanent 

- director Direcția Silvică 
- director A.J.V.P.S. 
- gestionarii fondurilor 
private de vânătoare 

10 

Niciun camion sau vehicul 
care a fost utilizat la 
transportul porcilor nu 
poate părăsi zona fără a fi 
curățat și dezinfectat 
- instituirea de filtre rutiere 
pentru dezinfecție  

- D.S.V.S.A.  
- I.J.J. 
- I.P.J. 
- S.P.F. 

imediat și 
până la 
ridicarea 

restricţiilor 
aplicate în 

jurul 
focarului 

- medicii oficiali 
veterinari zonali 
- personalul din cadrul 
I.P.J., I.J.J., S.P.F. 
 

 

 
 
 

LEGENDĂ ABREVIERI: 
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; 
C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor 
Județean; M.V.L.P. = medic veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; 
I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul 
Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; 
S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.64 
din 28 august 2018 

 
pentru: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții “Modernizarea, reabilitarea și 
dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul Brăila” 
 
       Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
august2018; 
       Având în vedere: 
- oportunitatea promovării proiectului ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură 
a orașului Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 13-
Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației în 
orașele mici și mijlocii din România,prin Programul Operaţional Regional 
2018/13/13.1/1/7Regiuni; 
- dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 
- dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă, precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului 
local.  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9 și 
11, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul nou de 
investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul 
Brăila››, potrivit Anexei nr.1. 
Art.2 (1) Seaprobă indicatorii tehnico-economici-deviz general pentru obiectivul nou de 
investiții ‹‹Modernizarea, reabilitarea și dotarea Casei de cultură a orașului Ianca, județul 
Brăila››, potrivit Anexei nr.2. 
          (2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 7.677.719,63 lei, inclusiv 
T.V.A., din care  C+M 5.381.801,31 lei, inclusiv T.V.A.  
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului, care se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție, potrivit legii, prin 
serviciile de specialitate și să semneze contractul de lucrări și celelalte documente necesare 
realizării obiectivului. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
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Art.5 Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca şi pe pagina proprie de internet. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                            SECRETARUL ORAŞULUI 
             GICU MITACHE                                                                   ALEXANDRU STERIAN 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
ORAȘUL IANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.65 
din 28 august 2018 

 
pentru: aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii 
publice în orașul Ianca, județul Brăila” 
 
       Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 
august2018; 
       Având în vedere: 
- oportunitatea promovării proiectului ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, 
județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 13-Prioritatea de investiții 
9B, Obiectivul specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din 
România, prin Programul Operaţional Regional 2018/13/13.1/1/7Regiuni; 
- dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 
- dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă, precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul consiliului 
local.  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9 și 
11, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul nou de 
investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit Anexei 
nr.1. 
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Art.2 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici-deviz general pentru obiectivul nou de 
investiții ‹‹Îmbunătățirea infrastructurii publice în orașul Ianca, județul Brăila››, potrivit Anexei 
nr.2. 
         (2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 6.334.778,73 lei, inclusiv 
T.V.A., din care  C+M 4.204.912,99 lei, inclusiv T.V.A.  
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului, care se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție, potrivit legii, prin 
serviciile de specialitate și să semneze contractul de lucrări și celelalte documente necesare 
realizării obiectivului. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie 
de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale. 
Art.5 Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Ianca şi pe pagina proprie de internet. 

  
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                  
                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 
             GICU MITACHE                                                                    ALEXANDRU STERIAN 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA TRAIAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.51 
din 31 august 2018 

 

privind: însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu 
apă, aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Traian a bunurilor de retur 
inventariate, aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei a unor 
bunuri, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei a unor 
bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și aprobarea casării acestora  
       

Consiliul Local al Comunei Traian, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 
mai sus, 
 Având în vedere: 
- Adresa nr.765 din 22.08.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila prin 
care se solicită adoptarea de către organul deliberativ al Unității noastre Administrativ 
Teritoriale a hotărârilor, pentru îndeplinirea măsurilor stabilite prin Procesul verbal de 
inventariere a bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă; 
- Adresa nr.22933 din 01.08.2018 a SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, 
înregistrată la Unitatea noastră Administrativ Teritorială sub nr.7000 din 08.08.2018, prin care 
ni s-au comunicat : 
- Procesul verbal de inventariere încheiat la data de 11.07.2018 de către Comisiile Operative 
de Inventariere ale Operatorului și Delegatarului înregistrat sub nr.3638 din 13.07.2018 la UAT 
Comuna Traian și sub nr.20581 din 11.07.2018 la Operator, cu Anexele - parte integrantă; 
- Procesul verbal de inventariere încheiat la data de 11.07.2018 de către Comisia Centrală de 
Inventariere a Operatorului și Delegatarului înregistrat sub nr.3639 din 13.07.2018 la UAT 
Comuna Traian și sub nr.20582 din 11.07.2018 la Operator; 
- Raportul anual asupra Inventarului la 31.12.2017 al Bunurilor de Retur aferente sistemului 
public de alimentare cu apă al Comunei Traian înregistrat sub nr.20583 din 11.07.2018 la 
Operator; 
- prevederile Art.21 alin.1 și alin.2 coroborate cu prevederile Art.18 din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile Art.1 alin.2, Art.2, Art.7, Art.8 alin.1 și alin.2 din Legea nr.82/1991 - Legea 
contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Art.1 alin.2 și Art.2 din OMFP nr.2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii; 
- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa 1 - Norme metodologice privind înregistrarea în contabilitate 
a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale 
aprobate prin H.G. nr.1031 din 14 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Art.VI, Art.VII și Art.X din Anexa 1 a H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al localităților - 
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referitoare la inventarierea bunurilor și la insușirea inventarierii de către organele deliberative 
ale UAT - 
- prevederile Art.4, Art.8 alin.1, Art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, cu modificările și 
completările ulterioare - referitoare la trecerea din domeniul privat în domeniul public a unor 
bunuri și la trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri – aparținând UAT - ; 
- prevederile alin.3) al Articolului 10 - Inventarul Bunurilor de Retur - din Capitolul II - Bunurile 
Delegării, coroborate cu prevederile punctului 17 ale alin.2) al Articolului 18 - Principiile de 
Baza ale Serviciilor - din Sectiunea 2 – Obligațiile Operatorului - din Capitolul III – Părțile 
Contractante - din Titlul I – Dispoziții Generale privind Delegarea - din Dispoziții Generale ale 
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, 
referitoare la stabilirea în timpul inventarierii a bunurilor care pot fi casate, a aprobării casării 
bunurilor de către organul deliberativ al Delegatarului la propunerea Operatorului ; 
- prevederile Articolelor 1, 2 și 4 ale O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 
public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, coroborate cu prevederile Art.23 din 
Legea nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și 
necorporale, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la casarea și valorificarea 
bunurilor casate, aparținând UAT; 
- prevederile literelor m) și n) ale Articolului 71 - Documente Anexă la prezentul Contract - din 
Capitolul VI - Lista Anexelor - din Titlul II - Sistemul Financiar și Sistemul Contabil - din Dispoziții 
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și 
Completat - Iulie 2018; 
- Referatul de aprobare al primarului comuei Traian, județul Brăila, 
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Traian; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin.1, alin.3 și art.115 alin.1 lit.b) 
din Legea administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 (1) Se însușește inventarul bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă 
al UAT Comuna Traian, conform Procesului verbal de inventariere nr.3638/20581/2018 - 
Anexele nr.1, nr.3, nr.7, nr.11, nr.13, nr.19 și nr.23 - parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

(2) Procesul verbal de inventariere nr.3638/20581/2018 cu Anexele - parte integrantă 
constituie Anexa la Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 
10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018. 
Art.2 Se aprobă apartenența la domeniul public al Comunei Traian a bunurilor de retur aferente 
sistemului public de alimentare cu apă, conform Listei de Inventar - Anexa nr.1 la Procesul 
verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus. 
Art.3 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Traian a bunurilor 
de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă înscrise în Anexa nr.3 la Procesul 
verbal de inventariere prevăzut la Art.1 de mai sus. 
Art.4 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Traian, a bunurilor 
de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă înscrise în Anexa nr.7 la Procesul 
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verbal de inventariere prevăzut la Art.1 de mai sus, în vederea scoaterii din funcțiune, casării 
și valorificării, în condițiile legislatiei în vigoare. 
Art.5 Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor prevăzute la Art.4 
de mai sus. 
Art.6  (1) Se împuternicește Operatorul - SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, 
să efectueze operațiunile de scoatere din funcțiune, demontare, dezafectare, (altele) și 
valorificare a bunurilor prevăzute la Art.4 de mai sus, cu respectarea legislației în vigoare. 
 (2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor aferente 
operațiunilor prevăzute la alin.(1), vor fi virate de către Operator - Delegatarului UAT Comuna 
Traian - și se fac venit la bugetul local. 
Art.7 Operatorul și Delegatarul iși vor actualiza și se vor pune de acord prin punctaj asupra 
evidenței contabile a bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă al Comunei 
Traian, în baza prevederilor prezentei Hotărâri. 
Art.8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința publică și celor interesați, prin grija 
secretarului Comunei și va fi comunicată pe email sau pe fax, imediat după adoptare, Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și Operatorului SC Compania de Utilități Publice 
Dunărea Brăila SA. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Traian şi pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
       CONSILIER LOCAL                                                  SECRETARUL COMUNEI 
      ȘERBAN GEORGICĂ                                            GIUGIUC DANIELA NICOLETTA     
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA TRAIAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.52 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea cooperării între Consiliul Local Traian, județul Brăila și Consiliul 
Județean Brăila în vederea schimbului de date, accesului și utilizării aplicației 
informatice de tip GIS implementată la nivelul Consiliului Județean Brăila 

 
Consiliul Local Traian întrunit în ședința ordinară de lucru în data de 31.08.2018 
Având în vedere adresa nr. 13564 / 16.07.2018 emisă de Instituția Arhitectului Șef al 

Consiliului Județean Brăila, înregistrată la Primăria comunei Traian cu nr. 3734/ 18.07.2018 
- H.C.J. nr. 115 / 27.06.2018 privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Brăila și 
Consiliile Locale din Județul Brăila în vederea schimbului de date, accesului și utilizării aplicației 
informatice de tip GIS implementată la nivelul Consiliului Județean Brăila 
- Expunerea de motive a primarului comunei Traian și referatul secretarului comunei Traian 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
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In conformitate cu prevederile art. 25, art. 26 și art. 27 din Secțiunea a 3-a “ Atribuțiile 
autorităților administrației publice locale “ 

Potrivit prevederilor art. 15 lit. (b) din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritorului 
și urbanismului. 

Pe baza art. 37 alin. (7) lit. (c), coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul art. 115 alin. (1) lit. (b) din aceeasi Lege. 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă cooperarea între Consiliul Local Traian, județul Brăila și Consiliul Județean 
Brăila în vederea schimbului de date, accesului și utilizării aplicației informatice de tip GIS 
implementată la nivelul Consiliului Județean Brăila. 
Art.2 Se mandatează dl. Primar Abăseacă Nicușor să semneze în numele și pe seama 
Consiliului Local Traian Protocolul de cooperare. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Brăila în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate, precum și oricăror persoane interesate prin grija secretarului 
comunei Traian, județul Brăila. 

 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

   CONSILIER LOCAL                                                       SECRETARUL COMUNEI 
  ȘERBAN GEORGICĂ                                                GIUGIUC DANIELA NICOLETTA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.42 
din 30 august 2018 

 
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă 
  
 Consiliul Local Surdila Găiseanca,  judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de ordinară la data 
de 30.08.2018;  
 Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001; 
 În temeiul art.45 alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.unic Domnul/doamna consilier BUCUR ILIE este ales preşedinte de şedinţă pentru o 
perioadă de 3 luni, şi va semna hotărârile adoptate de consiliul local, procesele verbale de 
şedinţă şi celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă.  
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din 30 august 2018 cu 11 voturi „pentru”,  0 „împotrivă” şi 
0 „abţineri”. 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                               SECRETAR COMUNĂ 
             ILIE BUCUR                                                                   VIOREL BARBU 
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA 
COMUNA SURDILA GĂISEANCA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.43 
din 30 august 2018 

 
privind: modificarea și  completarea  HCL Surdila Găiseanca nr.32/31 mai 2018  și anexei 
la aceasta 

 
 Consiliul local Surdila Găiseanca întrunit în ședinta ordinară din data 30.08.2018         
 Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județul Brăila nr.8175  din 17 iulie 2018  
prin care se solicita reanalizarea HCL Surdila – Găiseanca nr.32/2018 privind Înființarea și 
autorizarea Asociației ”Fotbal Club Voința Surdila Găiseanca”;   
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          Având în vedere Referatul de aprobare nr.2679 din 22 august 2018 a primarului 
comunei  prin care propune îndreptarea erorilor comise în cuprinsul HCL nr.32/2018 și în 
Regulamentul aprobat prin această hotărâre dar și în sigla, raportul de avizare al comisiei de 
specialitate nr.2 şi raportul nr.2678 din 22 august 2018 al secretarului comunei; 
 Ținând cont de prevederile art.VII din OUG nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri 
financiare și pentru modificarea unor acte normative , prin care se modifică si completează 
art.18 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000; 
 Văzând dispozițiile art.10 lit.d) și art.18 lit.d) din H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului 
nr.69/2000.  
     In baza prevederilor art.49, alin.5 din Constitutia Romaniei, coroborata cu prevederile 
art.26, alin.1 si alin.2, lit.(b), art.29,alin.1 si art.30 din Legea nr.69/2000 Legea educatiei fizice 
si sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum si prevederile O.G. nr.26/2000 cu 
privire la asociatii si fundatii; 
 Având în vedere asocierea de termeni ”Asociație sportivă” – reglementată ca si entitate 
fără personalitate juridică conform Legii nr.69/2000 și ”Club sportiv” – reglementată ca și 
entitate cu personalitate juridică conform OG nr.26/2000;  
     În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin.(2) lit. “ h “, alin.( 3 ) lit. “ c “  şi art.45 alin.(1) şi 
art. 115 alin. (1) lit. “ b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
                                   

HOT ĂRĂŞTE: 
 
Art.I Se aprobă îndreptarea unor erori materiale precum și modificarea și completarea unor 
articole din cuprinsul HCL Surdila Găiseanca nr.32 din 31 mai 2018, după cum urmează: 
 Articolul 1 va avea următorul cuprins:  
  ”Se aprobă înființarea Clubului Sportiv de drept public, având denumirea ”FOTBAL 
CLUB VOINȚA SURDILA GAISEANCA”, instituție publică aflată în subordinea Consiliului 
Local al comunei Surdila Găiseanca, județul Brăila”. 
 Articolul 3 va avea următorul cuprins:  
 ”Clubul Sportiv ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA GĂISEANCA” va fi înscris ca 
structură sportivă în Registrul Sportiv de la Ministerul Tineretului și Sportului” 
 Articolul 4 avea următorul cuprins:  
 ”Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv ”FOTBAL 
CLUB VOINȚA SURDILA GĂISEANCA” , conform Anexei la prezenta hotărâre”.  
 Articolul 5 se abrogă.  
 Articolul 6 va avea următorul cuprins:  
 ”Clubul Sportiv având denumirea ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA GĂISEANCA” 
va avea sediul la adresa: Comuna Surdila Găiseanca, strada Brăilei nr.14, județul Brăila, pe 
baza contractului de comodat încheiat între primărie și club”.  
 Articolul 8 se modifică, se completează  și va avea următorul cuprins:  
 ”Se împuternicește domnul Barbu V Ionel – CNP ___________________ să efectueze 
toate operațiunile pentru avizarea constituirii și înscrierea în Registrul Sportiv a Clubului 
Sportiv ”FOTBAL CLUB VOINȚA SURDILA GĂISEANCA”.  
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Art.II Articolele 2,7, 9 și 10 din HCL nr.32/31 mai 2018 rămân neschimbate.  
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 30.08.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 

şi 0 „abţineri”. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                               SECRETAR COMUNĂ 
             ILIE BUCUR                                                                   VIOREL BARBU 
 

                                  
                 

A N E X A 
La Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 30 august 2018 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CLUBULUI SPORTIV 

FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” 
 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1 Denumirea clubului sportiv este FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” iar 
durata de funcționare a clubului sportiv este nelimitata. 
Art.2 Clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” este persoană juridică 
română de drept public, înfiinţată ca instituţie de drept public şi se află în subordinea Consiliului 
Local al comunei Surdila Găiseanca. 
Art.3 Clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu Constituţia României, legile statului aflate în vigoare, 
Regulamentului de organizare si functionare propriu, actul constitutiv precum şi cu prevederile 
specifice din normele şi reglementările federaţiilor sportive naţionale de specialitate. 
Art.4 FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” este club sportiv de drept public. 
Art.5 Prezentul Regulament de organizare si functionare reglementează modul de organizare 
si functionare, competenţele şi responsabilităţile organelor de conducere şi control şi a 
principalelor structuri funcţionale  – persoane cu funcţii de conducere şi respectiv cu 
responsabilităţi speciale în cadrul Clubului. 
Art.6 Clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” se organizează şi 
funcţionează după prezentul regulament aprobat de Consiliul Local al comunei Surdila 
Găiseanca, şi se bucură de drepturile conferite de lege. 
Art.7 Sediul clubului sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” este în 
România, județul Braila , comuna Surdila Găiseanca, strada Brăilei nr.14, cod 817155.    
Art.8 Culorile clubului sunt alb – albastru iar sigla se compune dintr-un scut triunghiular cu 
marginile rotunjite în interiorul căruia se află o minge de fotbal din care pleacă două benzi, în 
partea superioară având înscrisă denumirea clubului, iar în partea inferioară denumirea 
localității (anexa 1 la regulament).  
Art.9 (1) Clubul sportiv Foltbal Culb ”VOINȚA SURDILA – GĂISEANCA” deține exclusivitate 
asupra:  
Dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică și în mișcare a sportivilor lui, în 
echipamentul de concurs sau reprezentare, când participă la competiții în numele acestuia;  
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Dreptului de reclamă, publicitatea și de televiziune, la acțiunile, manifestările și competițiile la 
care participă.  
 (2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi cesionate de club, în condițiile legii.  
 

CAPITOLUL  II – SCOPUL  ŞI  OBIECTIVELE  CLUBULUI 
 

Art.10 (1) Clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA”  se înfiinţează în 
scopul organizării şi administrării activităţii sportive în vederea realizării activităţii de 
performanţă, selecţie, pregătire şi participarea sportivilor la competiţii sportive interne şi 
internaţionale, la ramurile de sport ce aparţin clubului. 
            (2) Clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” va sprijini totodată 
şi sportul pentru toţi, în vederea menţinerii sănătăţii,  recreerii şi socializării cetăţenilor. Sportul 
pentru toţi va fi realizat printr-un complex de activităţi bazate pe practicarea liberă a exerciţiului 
fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent. 
Art.11 Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, clubul se afiliază la federaţiile sportive 
naţionale de specialitate, recunoscând autoritatea acestora şi obligându-se să respecte 
statutul, normele, reglementările şi deciziile acestora, care sunt în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. De asemenea, sunt recunoscute reglementările organismelor internaţionale în 
domeniu, aflate în vigoare. 
Art.12  Scopul clubului se realizează prin următoarele obiective: 
-organizarea de acţiuni de selecţie, instruire şi perfecţionare a sportivilor; 
-organizarea de competitii sportive, de masă și de performanță, în baza regulamentelor și 
statutelor  federațiilor sportive naționale ; 
-promovarea disciplinelor sportive proprii; 
-administrarea bazei sportive proprii; 
-pregătirea sportivilor  într-un cadru organizat; 
-promovarea sportivilor la echipe din România sau din străinătate; 
-atragerea copiilor şi tinerilor în practicarea sportului şi popularizarea disciplinelor sportive în 
instituţiile de învăţământ; 
-organizează activităţi sportive de masa la nivelul comunei; 
-realizarea unui cadru corespunzător pentru ridicarea măiestriei sportivilor prin organizarea 
eficientă, prin asigurarea unor antrenori specializaţi şi prin crearea unor condiţii materiale 
adecvate sportului de înaltă performanţă; 
-asigurarea participării sportivilor şi tehnicienilor clubului la stagii de pregătire tehnică, colocvii, 
cursuri de instructori şi antrenori; 
-organizarea de cursuri de iniţiere pentru începători precum şi cursuri de perfecţionare a 
sportivilor de către persoane atestate în domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, în 
condiţiile legii; 
-organizarea de tabere şi cantonamente de pregătire; 
-contactarea şi stabilirea de relaţii cu alte cluburi sportive de profil din ţară şi străinătate; 
-colaborarea cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat pentru sponsorizări, 
donaţii, publicitate, prestări de servicii, închirierea de săli, terenuri, clădiri şi stadioane; 
-acordarea de ajutoare sportivilor şi personalului propriu în caz de necesitate; 
-atragerea de fonduri publice de la organele administraţiei publice centrale sau  locale, conform 
legii; 
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-promovarea şi susţinerea măsurilor de prevenire şi control al folosirii substanţelor interzise şi 
alte metode neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea sportivilor 
sau să modifice rezultatele competiţiilor sportive la care participă; 
-întreprinderea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru 
promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei în sport. 
 

CAPITOLUL III – STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ  ŞI  FUNCŢIONAREA CLUBULUI 
SPORTIV FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” 

 

Art.13 FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” are în structură numai ramura de 
fotbal. 
Art.14 (1) Înființarea și desființarea unei secții pe ramură de sport din structura clubului sportiv 
FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA – GĂISEANCA” se face prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Surdila Găiseanca, la propunerea primarului sau a Comitetului Director.  
 (2) În cazul desființării pe ramură de sport, clubul sportiv Fotbal Club ”VOINȚA SURDILA 
– GĂISEANCA” are obligația să întreprindă demersurile necesare pentru radierea din 
evidențele federației sportive naționale de specialitate, conform procedurilor stabiliteprin 
statutul acestora. 
 

CAPITOLUL IV – CONDUCEREA  CLUBULUI SPORTIV FOTBAL CLUB ”VOINȚA 
SURDILA - GĂISEANCA”” 

Art.15 Organele de conducere, administrare şi control ale clubului sunt : 
-Consiliul Local Surdila-Găiseanca 
-Consiliul de administraţie 
-Consiliul de administrație 
Art.16 Consiliul de administraţie reprezintă clubul, conformându-se regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi hotărârilor Consiliului Local Surdila Găiseanca.  De asemenea 
asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului Local Surdila Găiseanca. 
Art.17 La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal ce va reflecta problemele puse în 
discuție, propunerile făcute și modul de rezolvare. O copie a acestuia se prezintă a doua zi 
organului executiv a Consiliului Local Surdila Găiseanca respectiv, primar.  
Art.18 Pentru valabilitatea deciziilor este necesar votul a jumătate plus unu din numărul 
membrilor consiliului de administraţie. 
Art.19 În executarea competenţei sale , consiliul de administraţie conduce întreaga activitate 
a clubului : 
-prezintă Consiliului Local Surdila Găiseanca raportul  de activitate periodic şi de câte ori este 
necesar la cererea acestuia. 
-prezintă Consiliului Local un raport asupra bilanţului anual şi rapoarte periodice privind 
respectarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale clubului. 
-prezintă în Consiliul Local Surdila Găiseanca un bilant asupra controlului efectuat la  nivelul 
clubului. 
-conduce şi analizează activitatea birourilor de conducere ale secţiilor sportive organizate în 
cadrul clubului. 
-propune Consiliului Local schimbarea birourilor de conducere a secţiilor sportive 
-întocmeşte inventarul şi ţine registrul jurnal al clubului. 
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-întocmeşte şi prezintă spre aprobare consiliului local regulamentul de ordine interioară a 
clubului. 
-Achiziţionarea de materiale necesare clubului. 
Art.20 La şedinţele consiliului de administraţie participă cenzorul , sportivi ai clubului , sponsori 
şi persoane interesate de activitatea sportivă a clubului. 
Art.21 Consiliul de administraţie va avea în componenţă: un președinte, un vicepreședinte, un 
secretar și doi membri. 
 

CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONTROL ALE CLUBULUI SPORTIV FOTBAL CLUB 
”VOINȚA SURDILA GĂISEANCA” 

 
Art.22 Controlul ierarhic şi de specialitate va fi exercitat de personalul de specialitate al 
Primarului comunei Surdila Găiseanca, conform competentei. Controlul financiar se poate 
realiza de catre un CENZOR. 
Art.23  Auditul public intern la Clubul  Sportiv se realizează prin grija primarului comunei  
Surdila Găiseanca, iar raportul de audit este aprobat de ordonatorul principal de credite în 
condiţiile legii.  
 

CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL 
 

Art.24 Patrimoniul clubului sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” este 
format din bunurile mobile şi imobile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii. 
Art.25 Patrimoniul clubului sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” se 
stabilește anual, pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie, iar în raport cu 
necesitățile se majorează sau se diminuiază activul. 
Art.26 Clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” administrează, cu 
diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii. 
Art.27 Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul clubului sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA 
SURDILA-GĂISEANCA”. 
Art.28 În exercitarea dreptului său, clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-
GĂISEANCA” administrează bunurile aflate în patrimoniu, în vederea scopului şi obiectivelor 
stabilite. 
Art.29 Pentru atingerea scopului şi obiectivelor stabilite, clubul sportiv FOTBAL CLUB 
”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” poate deţine în proprietate, închiriate sau în administrare 
baze sportive, terenuri, clădiri, instalaţii sportive, cantine, spaţii de cazare, autovehicule pentru 
transport materiale şi persoane, materiale şi echipamente de birotică precum şi alte dotări 
necesare pentru desfăşurarea activităţii. 
Art.30 Clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” administrează baza 
materială pentru activitatea sportivă aflată în patrimoniul comunei Surdila Găiseanca dată în 
administrare de către Consiliul Local al  comunei Surdila Găiseanca. 
Art.31 Administrarea bazei materiale pentru activitatea sportivă care aparţine clubului sportiv 
FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” se va face în conformitate cu Legea 
Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.32 Patrimoniul clubului sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” poate fi 
modificat conform prevederilor legale. 
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CAPITOLUL VII – FINANŢELE CLUBULUI SPORTIV  

 

Art.33 Veniturile, indiferent de sumă şi cheltuielile de orice natură ale clubului sunt cuprinse în 
bugetul anual propriu, pe structura clasificaţiei bugetare, aprobat de Consiliul Local al comunei 
Surdila Găiseanca. 
Art.34 (1) Administrarea bugetului anual de venituri al Clubului se face în condiţiile prevăzute 
de legislaţia în vigoare privind resursele financiare bugetare. 
          (2) Bugetul anual al clubului sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” 
cuprinde la partea de venituri: 
-venituri proprii, pe structura clasificaţiei bugetare; 
-subvenţii de la bugetul local; 
-alte surse, în condiţiile legii. 
 (3) Bugetul anual al clubului sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” 
se aprobă de către Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca. 
        Art.35. Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul clubului 
sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA”, pentru realizarea scopului şi 
obiectivelor, în condiţiile legii. 
Art.36 Gestionarea mijloacelor materiale și bănești se face de către președintele clubului, cu 
respectarea prezentului Regulament și a legislației în vigoare.  
Art.37 Clubul sportiv Fotbal Club ”VOINȚA SURDILA – GĂISEANCA” poate dispune de 
bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de împrumut și poate elibera titluri 
de credit, cu condiția ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectivelor 
stabilite.  
Art.38 Remunerarea sportivilor se va efectua pe baza contractelor de prestări serviciiîncheiate 
prin negociere directă cu sportivii și antrenorii, pe baza autorizației de liber profesionist obținută 
în condițiile legislației în vigoare, de către fiecare sportiv și antrenor. 
Art.39 Negocierea contractelor de prestări servicii prevăzute la art.38 se va efectua de către 
Comitetul Director.  
Art.40 Controlul financiar preventiv se organizează în condițiile prevăzute de legislația în 
vigoare.  
Art.41 Auditul public intern al clubului se realizează prin grija Primăriei comunei Surdila 
Găiseanca, raportul de audit fiind aprobat de Ordonatorul principal de credite în condițiile 
prevăzute de legislația în vigoare.  
 
CAPITOLUL VIII – REGIMUL DE DISCIPLINĂ RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI – CONDIŢII 

DE ACORDARE 
 

Art.42 (1) Pentru rezultate deosebite sau pentru recunoaşterea contribuţiei la dezvoltarea 
sportului, clubul poate recompensa sportivii, tehnicienii, antrenorii, instructorii şi pe ceilalţi 
membri ai clubului, acordând distincţii, trofee, diplome, cupe sau plachete. 
          (2) Comitetul Director hotărăşte, în funcţie de rezultate şi de aportul personal, în limita 
bugetului clubului, acordarea de premii, prime sau alte recompense în bani sau obiecte, 
conform prevederilor legale in vigoare. 
            (3) Comitetul Director hotărăşte radierea unei sancţiuni date anterior. 
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Art.43 Abaterile de la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, de la Regulamentul de 
Ordine Interioară sau de la alte reglementări stabilite prin decizii de către conducerea clubului, 
vor fi analizate de către Comitetul Director care, în funcţie de gravitatea faptelor, poate aplica 
următoarele sancţiuni: avertisment, amendă, suspendarea temporară din activitatea clubului 
ori excluderea din activitatea clubului. Cuantumul amenzilor va fi aprobat de Comitetul Director 
pentru fiecare sancţiune în parte. 
Art.44 La pronunţarea hotărârii se va ţine seama de circumstanţele atenuante sau agravante. 
Circumstanţele atenuante sunt antecedentele merituoase şi mărturisirea faptei. Acestea pot 
duce la diminuarea sancţiunii până la jumătate. Circumstanţele agravante sunt: calitatea 
oficială a persoanei în cauză, premeditarea, cumulul de abateri, recidiva. Ele pot duce la 
majorarea cu maximum jumătate a sancţiunii. Se consideră recidivist cel/cea care a mai fost 
sancţionat în ultimii doi ani pentru abateri de acelaşi fel. 
Art.45 Avertismentul se aplică numai în cazul primei abateri şi este atenţionarea în scris asupra 
sancţiunilor ce vor urma în cazul săvârşirii de noi abateri. 
Art.46 Suspendarea temporară poate fi: 
-pe o perioadă de 3 – 6 luni şi amendă pentru gesturi şi expresii insultătoare la adresa 
adversarilor, arbitrilor, partenerilor de concurs, reprezentanţilor organizaţiilor sportive, precum 
şi pentru nerespectarea deciziilor arbitrilor, neprezentarea la cantonamente şi competiţii fără 
a-şi anunţa şi justifica absenţa, purtare scandaloasă, atitudine necuviincioasă faţă de 
reprezentanţii clubului, a federaţiilor sportive naţionale de specialitate sau organelor lor de 
conducere, prejudicierea imaginii clubului; 
-pe o perioadă de 6 luni – 1 an şi amendă pentru lovirea adversarului sau a unui  partener de 
competiţie, provocarea de scandaluri pe terenul de joc sau în afara lui, refuzul de a face parte 
din reprezentativa clubului fără a avea motive temeinice; 
-pe o perioadă de 2 ani pentru lovirea reprezentanţilor clubului, a reprezentanţilor federaţiilor 
sportive naţionale de specialitate sau a unui arbitru în funcţie. 
Art.47 Suspendarea definitivă (excluderea) din activitatea sportivă din cadrul clubului se ia de 
către Comitetul Director pentru abateri deosebit de grave – dopaj, vicierea rezultatelor, 
neapărarea corectă a şanselor etc. 
Art.48 Pentru personalul angajat cu contract de munca, sancţiunile disciplinare sunt cele 
prevăzute de Codul Muncii. 
 

CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.49 Dreptul de supraveghere şi control asupra activităţii clubului sportiv FOTBAL CLUB 
”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” se exercită de către Ministerul Tineretului si Sportului în 
colaborare cu Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca şi Primarul comunei Surdila 
Găiseanca, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art.50 (1) Clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” este supus 
înregistrării în Registrul Sportiv. 
            (2) Ca urmare a înregistrării în Registrul Sportiv, clubul primeşte număr de identificare 
şi Certificat de Identitate Sportivă. 
Art.51 Competenţele fiecărui post şi atribuţiile personalului clubului sportiv FOTBAL CLUB 
”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” vor fi individualizate pentru fiecare caz în parte prin ”Fişa 
postului” aprobată de Directorul clubului. 
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Art.52 Salarizarea personalului încadrat prin contract de munca în cadrul instituţiei se 
stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar. 
Art.53 Personalul clubului sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” 
răspunde, după caz, material, civil, administrativ, penal, pentru faptele săvârşite în exercitarea 
atribuţiilor ce le revin. 
Art.54 Clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA” dispune de ştampila 
proprie. 
Art.55 Clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA GĂISEANCA” are arhiva proprie, în 
care se păstrează în conformitate cu prevederile legale, documente de personal, financiar-
contabile şi din activitatea curenta. 
Art.56 Litigiile de orice fel, în care este implicat clubul sportiv FOTBAL CLUB ”VOINȚA 
SURDILA-GĂISEANCA” sunt de competenta instanţelor judecătoreşti, potrivit legii. 
Art.57 Presedintele Clubului va aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine prevederile 
prezentului regulament. 
Art.58 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi conform legii. 
Art.59 Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare. 
Art.60 După aprobarea de către Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca, prezentul 
Regulament are caracter de normă obligatorie pentru întreg personalul clubului sportiv 
FOTBAL CLUB ”VOINȚA SURDILA-GĂISEANCA”. 
Art.61 Completarea sau modificarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare se 
face cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute pentru adoptarea acestuia. 
            

CAPITOLUL X – DIZOLVAREA 
 

Art.62  Dizolvarea si lichidarea Clubului Sportiv se va face in conditiile legii. 
Art.63  Litigiile aparute intre club si alte persoane vor fi solutionate pe cale amiabila si , in caz 
contrar , vor fi deferite instantelor judecatoresti sau organismelor competente. 
Art.64 Orice situatie aparuta pe parcursul functionarii Clubului Sportiv , necuprinsa in prezentul 
Regulament sau in normele legale in vigoare va fi rezolvata prin hotarare a Consiliului Local 
Surdila Găiseanca. 
Art.65 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare va putea fi modificat sau completat 
prin Hotarare a Consiliului Local Surdila Găiseanca. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                               SECRETAR COMUNĂ 
             ILIE BUCUR                                                                   VIOREL BARBU 
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Anexa 1  la Regulamentul de functionare si organizare 
 

Sigla Asociatia ”FOTBAL CLUB VOINTA SURDILA GAISEANCA” 

 
Descrierea siglei 
Sigla Fotbal Club ”VOINȚA SURDILA GĂISEANCA” se compune dintr-un scut triunghiular cu 
marginile rotunjite în interiorul căruia se află o minge de fotbal din care pleacă două benzi, în 
partea superioară având înscrisă denumirea clubului, iar în partea inferioară denumirea 
localității. 
Semnificațiile elementelor însumate:  
Mingea de fotbal simbolizează sportul practicat de club iar cele două benzi indică numărul 
porților la care se joacă acest sport. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                               SECRETAR COMUNĂ 
             ILIE BUCUR                                                                   VIOREL BARBU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.44 
din 30 august 2018 

  
privind: completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 
Surdila Găiseanca 
 
 Consiliul local al comunei Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 30 august 2018;   
 Văzând referatul de aprobare al primarului comunei nr.2681 din 22.08.2018, Raportul 
compartimentului cadastru şi agricultură din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei nr.2680 din 22.08.2018, şi raportul de avizare al comisiei pentru programe de 
dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţie a mediului, servicii şi control din cadrul 
consiliului local;  
 Ţinând cont de prevederile art.10, ale art.36 (2) lit. „c” şi ale art.121  (1) din Legea 
nr.215/2001, precum şi cele ale art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia;    
 În temeiul art.45 alin.(3) şi al art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se abrobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
comunei Surdila Găiseanca, județul Brăila, cu terenurile prevăzute în anexa parte integrantă 
din prezenta hotărâre, delimitate conform Planurilor de amplasament și delimitare a bunului 
imobil anexate.   
 (2) Bunurile imobile prevazute la alin.1) completeaza Inventarul bunurilor ce apartin 
domeniului privat al comunei aprobat prin Hotararea Consiliului Local Surdila Gaiseanca nr.8 
din 28 februarie 2017, si vor fi inscrise în anexa nr.I, poz. 206 – 214.  
Art.3 Prin grija Compartimentul financiar-contabil din cadrul Consiliului Local Surdila 
Găiseanca, bunurile vor fi evidenţiate şi cuprinse în patrimoniul privat al comunei.  
Art.4 Secretarul comunei va înainta prezenta hotărâre celor interesaţi. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 30.08.2018, cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 
şi 0 „abţineri”. 
 

NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet. 
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                               SECRETAR COMUNĂ 
             ILIE BUCUR                                                                   VIOREL BARBU 
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Anexa  La H.C.L. Nr.44 din 30 august 2018 
 

SITUAȚIA  
suprafețelor de teren ce intră în domeniul privat al comunei 

 

NR 
CRT 

NR. 
POZITIE 

IN 
ANEXĂ 

NR. 
C.F. TARLA PARCELA SUPRAFAȚA 

M.P. 
CATEGORIA DE 

FOLOSINȚĂ 

1 206  - 78 377 10000 Arabil intravilan  
2 207 - 78 426 10000 Arabil intravilan  
2 208 -  78 427 10000 Arabil intravilan 

3 209  - 78 430 10000 
 Arabil 

intravilan  
4 210  - 78 429/1 10000 Arabil intravilan 
5 211  - 78 429/2 10000 Arabil intravilan 
6 212 - 78 429/3 10000 Arabil intravilan  
7 213 - 78 429/4 10000 Arabil intravilan  
8 214 - 78 429/5 10000 Arabil intravilan  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
ILIE BUCUR 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA SURDILA GĂISEANCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.45 
din 30 august 2018 

 
privind: însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu 
apă, aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al unor bunuri, aprobarea 
trecerii din domeniul public în domeniul privat al unor bunuri, în vederea scoaterii din 
funcțiune și casării și aprobarea casării unor bunuri aparținâd sistemului public de 
alimentare cu apă  
 
      Consiliul Local al Comunei Surdila Găiseanca, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la 
data de 30 august 2018; 
 Având în vedere: 
- Adresa nr.615 din 16 iulie 2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila 
prin care se solicită adoptarea de către organul deliberativ al Unității noastre Administrativ 
Teritoriale a hotărârilor, pentru îndeplinirea măsurilor stabilite prin Procesul verbal de 
inventariere a bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă; 
- Adresa nr. 23247 din 03.08.2018 a SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, 
înregistrată la Unitatea noastră Administrativ Teritorială sub nr. 2538 din 06.08.2018, prin care 
ni s-au comunicat : 
- Procesul verbal de inventariere încheiat la data de 20.06.2018 de către Comisiile Operative 
de Inventariere ale Operatorului și Delegatarului înregistrat sub nr.2242 din 05.07.2018 la UAT 
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Comuna Surdila Găiseanca și sub nr.17765 din 20.06.2018 la Operator, cu Anexele - parte 
integrantă; 
- Procesul verbal de inventariere încheiat la data de 20.06.2018 de către Comisia Centrală de 
Inventariere a Operatorului și Delegatarului înregistrat sub nr.2243 din 05.07.2018 la UAT 
Comuna Surdila Găiseanca si sub nr.17766 din 20.06.2018 la Operator; 
- Raportul anual asupra Inventarului la 31.12.2017 al Bunurilor de Retur aferente sistemului 
public de alimentare cu apă al Comunei Surdila Găiseanca înregistrat sub nr.17767 din 
20.06.2018 la Operator; 
- prevederile Art.21 alin.1 și alin.2 coroborate cu prevederile Art.18 din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile Art.1 alin.2, Art.2, Art.7, Art.8 alin.1 și alin.2 din Legea nr.82/1991 - Legea 
contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Art.1 alin.2 și Art.2 din OMFP nr.2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii; 
- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa 1 - Norme metodologice privind înregistrarea în contabilitate 
a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale 
aprobate prin H.G. nr.1031 din 14 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Art.VI, Art.VII și Art.X din Anexa 1 a H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al localităților - 
referitoare la inventarierea bunurilor și la însușirea inventarierii de către organele deliberative 
ale UAT - 
- prevederile Art.4, Art.8 alin.1, Art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, cu modificarile si 
completarile ulterioare - referitoare la trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor 

bunuri si la trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri - apartinand UAT - ; 
- prevederile alin.3) al Articolului 10 - Inventarul Bunurilor de Retur - din Capitolul II - Bunurile 
Delegarii, coroborate cu prevederile punctului 17 ale alin.2) al Articolului 18 - Principiile de 
Baza ale Serviciilor - din Sectiunea 2 - Obligatiile Operatorului - din Capitolul III - Partile 
Contractante - din Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispozitii Generale ale 
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat - Iulie 2018, 
referitoare la stabilirea in timpul inventarierii a bunurilor care pot fi casate, a aprobarii casarii 
bunurilor de catre organul deliberativ al Delegatarului la propunerea Operatorului ; 
- prevederile Articolelor 1, 2 si 4 ale O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul 
public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, coroborate cu prevederile Art.23 din 
Legea nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 
necorporale, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la casarea si valorificarea 
bunurilor casate, apartinand UAT; 
- prevederile literelor m) si n) ale Articolului 71 - Documente Anexa la prezentul Contract - din 
Capitolul VI - Lista Anexelor - din Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii 
Generale ale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat si 
Completat - Iulie 2018; 
- Referatul de aprobare al primarului nr.2696 din 23 august 2018; 
- Rapoartul de necesitate nr.2695 din 23 august 2018 întocmit de secretarul comunei și 
Raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Surdila-Găiseanca; 
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In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin.1, alin.3 si art.115 alin.1 lit.b) din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se însușește inventarul bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă, 
conform Anexei nr.1, Anexei nr.3, Anexei nr.7, Anexei nr.11, Anexei nr.13, Anexei nr.19 și 
Anexei nr.23 la Procesul verbal de inventariere, încheiat la data de 20.06.2018 de către 
Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului și Delegatarului, înregistrat sub nr.2242 
din 05.07.2018 la UAT și sub nr.17765 din 20.06.2018 la Operator - parte integrantă din 
prezenta Hotărâre și Anexa la Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018. 
Art.2 Se aprobă apartenența la domeniul public al Comunei Surdila Găiseanca a Bunurilor de 
Retur aferente sistemului public de alimentare cu apă, conform Listei de Inventar - Anexa nr.1 
la Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus. 
Art.3 Se aprobă trecerea din domeniul privat al Comunei Surdila Găiseanca în domeniul public 
al Comunei Surdila Găiseanca a bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu 
apă înscrise în Anexa nr.3 la Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus. 
Art.4 Se aprobă trecerea din domeniul public al Comunei Surdila Găiseanca în domeniul privat 
al acesteia, a bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă înscrise în 
Anexa nr.7 la Procesul verbal de inventariere prevazut la Art.1 de mai sus, în vederea scoaterii 
din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legislației în vigoare. 
Art.5 Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor prevăzute la Art.4 
de mai sus. 
Art.6 (1) Se imputernicește Operatorul - SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, 
să efectueze operațiunile de scoatere din funcțiune, demontare, dezafectare, (altele) și 
valorificare a bunurilor prevăzute la Art.4 de mai sus, cu respectarea legislației în vigoare. 
 (2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, după deducerea cheltuielilor aferente 
operațiunilor prevăzute la alin.(1), vor fi virate de către Operator - Delegatarului UAT Comuna 
Surdila Găiseanca - și se fac venit la bugetul local. 
Art.7 Operatorul și Delegatarul iși vor actualiza și se vor pune de acord prin punctaj asupra 
evidenței contabile a bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă al Comunei 
Surdila Găiseanca, în baza prevederilor prezentei Hotărâri.  
Art.8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința publică și celor interesați, prin grija 
secretarului Comunei și va fi comunicată pe email sau pe fax, imediat după adoptare, Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și Operatorului SC Compania de Utilități Publice 
Dunărea Brăila SA. 
 
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 30.08.2018, cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” 
şi 0 „abţineri”. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                               SECRETAR COMUNĂ 
             ILIE BUCUR                                                                   VIOREL BARBU 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.33 

din 27 iulie 2018 
 
privind: aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2018 
    
 Consiliul Local Baraganul întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 27.07.2018 
 Luând in discutie: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bărăganul; 
- Raportul  compartimentului de specialitate;  
 Având în vedere:  
-prevederile art . 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare;  
 În baza art.45 alin.1 și 2, lit. (a) și art.115, alin.1, lit. (b) din Legea 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă 
următoarea:  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă Conturile de execuție întocmite la data de 30 iunie 2018, conform anexelor ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija secretarului 
comunei  Bărăganul. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bărăganul şi pe pagina proprie de internet. 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          MOCANU IULIAN                                                                           LUCA  VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.34 

din 27 iulie 2018 
 
privind: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bărăganul și bugetul 
activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 
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 Consiliul Local Bărăganul întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 27.07.2018   
 Luând in discutie: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bărăganul; 
- Raportul  compartimentului de specialitate; 
 Având în vedere:  
- Legea bugetului de stat nr.2/2018; 
 - prevederile art.19 și art.39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice    locale cu 
modificările și completările ulterioare; 
           In baza art.45 al.1 și 2 , lit.(a) și art.115, al.1,lit.(b) din Legea 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se emite 
următoarea  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr.1 la prezenta. 
Se aprobă  lista de investiții ca anexă a bugetului local, pe anul 2018. 
Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii  pe anul   
2018, conform anexei nr.2 la prezenta. 
Se aprobă  lista de investiții ca anexă a bugetului activităților finanțate integral din venituri 
proprii, pe anul 2018. 
Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija secretarului   
comunei  Bărăganul. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bărăganul şi pe pagina proprie de internet. 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          MOCANU IULIAN                                                                           LUCA  VIOREL 
 
 

 ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.35 

din 27 iulie 2018 
 
privind: aprobarea sumelor, ce vor fi achitate de solicitanți, în vederea  eliberării 
atestatelor de producator și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul 
agricol 
 
        Consiliul Local Bărăganul întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2018 
 Având în vedere: 
- Referatul înregistrat sub nr.4583/18.07.2018; 
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- raportul primarului comunei Bărăganul; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bărăganul. 
 În baza 
- Legii nr.145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 
sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;  
 - Art. 36 alin.(2) lit.(b) și alin.(4) lit.(c) din Legea nr. 215/2001  Legea administrației publice 
locale republicată cu modificările și completările. 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin .(2)  lit.c) din aceeași lege, 
 

HOTĂRÂŞTE: 
 
Art.1 Se aprobă suma de 19,04 lei ,ca sumă ce va fi achitată de către solicitanți, în vederea 
eliberării, de către U.A.T. comuna Bărăganul, a atestatului de producător din sectorul agricol,  
Art.2 Se aprobă suma de 19,04 lei, ca sumă ce va fi achitată de către solicitanți în vederea  
eliberării, de către U.A.T. comuna Bărăganul, a fiecărui carnet  de comercializare a produselor 
din sectorul agricol. 
Art.3 Din sumele prevăzute la art.(1) și (2) se vor achita Consiliului Județean Brăila, costurile 
generate de tipărirea atestatului de producător din sectorul agricol și a carnetelor de 
comercializare a produselor din sectorul agricol, diferența constituind venit la bugetul local 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de compartimentul financiar-contabil și va fi 
adusă la cunostința celor interesați prin intermediul secretarului unității administrativ teritoriale. 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          MOCANU IULIAN                                                                           LUCA  VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.36 

din 27 iulie 2018 
 
privind: anularea creanței fiscale,  reprezentând debitul restant în sumă de 370 lei, al  
numitei, Cernat Petrica, persoană fizică decedată 
 
 Consiliul Local al Comunei Bărăganul, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 27.07.2018 
 Având în vedere: 
- referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4390/10.07.2018.2018 
- Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr.1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal; 
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- Art.22, art.27 și  art.266 alin.3 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- raportul de aprobare al primarului comunei Bărăganul, județul Brăila; 
- raportul comisiei de specialitate din cadrul C.L. Bărăganul; 
În temeiul art.36 alin (2) lit. b) raportat la  alin.(4) lit.”a” şi art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 
alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1  (1)Se aprobă anularea creanței fiscale,  reprezentând debitul restant în sumă de 370 lei, 
al  numitei Cernat Petrica, CNP …………., persoană fizică decedată. 
           (2) Debitul restant menționat la alin.(1) reprezintă restul de plată pentru amenda 
contravențională, aplicată susnumiei, conform procesului –verbal de contravenție seria PA 
nr.1785892 din 06.07.2014. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul 
financiar-contabilitate și taxe și impozite locale din cadrul Primăriei comunei Bărăganul, județul 
Brăila. 
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunostința publică, respectiv se comunica celor 
nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului – județul Brăila în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          MOCANU IULIAN                                                                           LUCA  VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.37 

din 27 iulie 2018 
 
privind: aprobarea raportului  de evaluare pentru terenul în suprafață de 1.682 m.p. 
categoria curți construcții , situate în sat Bărăganul, tarla 81, parcela 1491, incinta D, 
comuna Bărăganul, județul Brăila aparținând “SOCIETĂȚII AGRICOLE SPIC DE GRÎU 
S.A.”  
 
        Consiliul Local  al comunei  Bărăganul întrunit în şedinţa ordinară la data de 27.07.2018 
 Avand in vedere: 
- Referatul întocmit de d-nul Radu Stan, referent urbanism, înregistrat sub nr.4610/19.07.2018 
- Adresa emisă de către  SIERRA QUADRANT Filiala Brăila S.P.R.L. sub nr.197/13.02.2018; 
- Adresa SOCIETĂȚII AGRICOLE SPIC DE GRÎU S.R.L. NR.719/23.05.2018; 
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- Raportul de Evaluare înregistrat sub nr.4522/16.07.2018 
- Art. 4 din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate  publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Art. 10, art. 36 alin  ( 2 ) lit. (c) și art.121 din Legea nr. 215/2001 , privind administraţia publică 
locală,republicată cu modificările și completările ulterioare 
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul C.L.Bărăganul 
            În temeiul art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit.b) din aceeași Lege 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă raportul de evaluare al pentru terenul intravilan , în suprafață de 1682 m.p., 
categoria curți construcții, situat în sat Bărăganul, tarla 81, parcela 1491, incinta D, comuna 
Bărăganul, județul Brăila, aparținând ‘’Societății Agricole Spic de Griu S.A”. întocmit de 
evaluator autorizat ANEVAR.  
Art.2 Se aprobă diminuarea debitului restant de 67.782 lei, reprezentând impozit pe teren, 
impozit pe clădire, și taxa pe mijloace de transport persoane juridice, înregistrat de  ’Societatea 
Agricolă Spic de Griu S.A”,  la bugetul local al U.A.T. comuna Bărăganul, cu suma de 10.720. 
lei, valoarea de piață a terenului.  
Art.3 Se aprobă trecerea în domeniul privat al U.A.T.  comuna Bărăganul  a  bunului evaluat.   
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija secretarului 
comunei Bărăganul. 
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          MOCANU IULIAN                                                                           LUCA  VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.38 

din 27 iulie 2018 
 

privind: aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 
 

        Consiliul Local al Comunei Bărăganul, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la data 
de 27.07.2018;  
 Având in vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bărăganul nr.40/23.06.2009 privind delegarea 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități 
Publice DUNĂREA Brăila S.A.; 
- Hotărârea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de 
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alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea 
Brăila S.A. a Adunării Generale a Asociației; 
- Prevederile Articolului 57 - Modificarea Unilaterală - din Capitolul III - Modificarea Termenilor 
și Condițiilor prezentului Contract de Delegare din Titlul IV – Dispoziții Finale din Dispoziții 
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- Motivarea Propunerii de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor 
- parte integrantă - aprobat prin Hotărârea nr.11 din 14.07.2009 a Adunării Generale a 
Asociației; 
- Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor - parte 
integrantă - Anexa nr.1 la Actul Adițional nr.7; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integrantă - 
Anexa nr.2 la Actul Adițional nr.7; 
- Adresa Asociației nr.512 din 18.06.2018, prin care ni s-a comunicat - Propunerea de 
Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor - parte integrantă și 
ni s-a solicitat punct de vedere până la data de 27.06.2018; 
- Adresa Asociației nr.550 din 02.07.2018, prin care ni s-au comunicat, pentru aprobare: 
- Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu Anexele : 
- Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009  și a Anexelor - parte 
integrantă - Anexa nr.1; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integrantă - 
Anexa nr.2; 
- Prevederile Art.5 alin.2, Art.16 alin.1, alin.3 literele a), d) și e), Art.17 alin.2 litera d) - Contractul 
de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 și 3, art.20 alin.1, alin.3 și alin.7, art.21 și ale 
art.26 litera c) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Bărăganul; 
- Raportul de specialitate al comisiilor din cadrul C.L. Bărăganul; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) și lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) 
pct.14 și alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) și f), art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) și 
alin.6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile Art.5 alin.1 litera a) din Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și cu prevederile Articolului 56 - Modificarea de 
comun acord din Capitolul III – Modificarea termenilor și condițiilor prezentului Contract de 
Delegare – Titlul IV – Dispoziții Finale din Dispoziții Generale din Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 1) Se aprobă Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
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de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 și Anexele nr.1 și nr.2 la acesta, 
care constituie Anexa și parte integrantă din prezenta Hotărâre.  
         2) Actul Adițional nr.7 se va încheia între Delegatarul Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Dunărea Brăila în numele și pe seama membrilor Asociați și Operatorul S.C. 
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. 
Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, al cărei 
membru este Comuna Bărăganul, să semneze, prin reprezentantul său legal – Președintele 
Asociației domnul Viorel Marian Dragomir - în numele și pe seama Comunei Bărăganul: 
 1) Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
 2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte 
integrantă - Anexa nr.2 la Actul Adițional nr.7 . 
Art.3 Se acordă mandat special domnului Primar Bivolaru Victor, în calitate de reprezentant 
legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Bărăganul, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila: 
 1) Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 ; 
 2) Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 și a Anexelor 
- parte integrantă - Anexa nr.1 la Actul Adițional nr.7; 
 3) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte 
integrantă - Anexa nr.2 la Actul Adițional nr.7. 
Art.4 Se acordă mandat special domnului Bivolaru Victor, Primarul Comunei Bărăganul, să 
avizeze: 
 1) Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, în calitate de reprezentant legal al 
Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Bărăganul; 
 2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte 
integrantă - Anexa nr.2 la Actul Adițional nr.7. 
Art.5 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Bărăganul domnul 
Bivolaru Victor, iar Secretarul Comunei, va comunica un exemplar al Hotărârii – Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, imediat după adoptare și altor instituții interesate, 
în termenul legal. 
 
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție, 

îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcție. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bărăganul şi pe pagina proprie de internet. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          MOCANU IULIAN                                                                           LUCA  VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA   BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.39 
din 31 august 2018 

 
privind: aprobarea cheltuielilor și a structurii sportive ce se va finanța din bugetul local 
al comunei Bărăganul 
 
 Luând în discuție: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bărăganul; 
- Raportul  compartimentului de specialitate;  
 Având în vedere:  
- prevederile art . 18^1, alineatul (2) și al.(3), precum și art.21 alin.(1) lit.”a” și “b”  din Legea 
69/2000 - Legea educației fizice și sportului;  
- prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare;  
 In baza art.45 al.1 și 2 , lit.(a) și art.115, al.1, lit.(b) din Legea 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă  ca structura sportivă care sa fie finanțata din bugetul local să fie Asociația  
sportivă „Voința” Bărăganul. 
Art.2 Cheltuielile  care să se poată  finanța din bugetul local pentru Asociația sportivă  „Voința”   
Bărăganul, să fie următoarele: 

a) Cheltuieli cu deplasarea jucătorilor – 
         -  în limita consumului de carburant pe fiecare deplasare în funcție de      
distanța unde are loc competiția sportivă dacă transportul se face cu    microbuzul 
instituției;  
          -  în limita a 7,5 litri benzină/100 km dacă transportul se face cu mașina               
personală a unui jucător sau antrenor; 
b) Cheltuielile zilnice pentru masă, gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele 

asemenea, în cazul acţiunilor sportive în limita sumei de 20 lei/zi/persoană; 

c) Indemnizații sportive de arbitraj – în limitile prevăzute de lege pentru: 1 (unu) 
arbitru principal , 2 (doi arbitri secunzi  și  un observator) 

d) Cheltuieli cu  bunuri necesare organizării acţiunilor var pentru tusat terenu, 
echipamente sportive, mingi de fotbal și alte materiale necesare desfășurării 
competițiilor sportive; 

e) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază 
şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; 

f) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, 
rechizite şi alte materiale consumabile; 
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g) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a 
acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori, amenzi cartonașe galbene și rosii; 

h) cheltuieli medicale pentru medicamente și asistență medicală; 
i) alte cheltuieli necesare desfășurării competițiilor sportive și care fac parte din 

categoria cheltuielilor materiale cu bunuri și servicii; 
j) La terminarea campionatului de fotbal să se asigure o primă în cuantum de 500 

de lei pentru fiecare jucător.  
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija secretarului 
comunei  Bărăganul. 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          MOCANU IULIAN                                                                           LUCA  VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA   BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.40 
din 31 august 2018 

 
privind: insușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu 
apă, aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Bărăganul a bunurilor de 
retur inventariate și aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al 
Comunei a unor bunuri 
       

Consiliul Local al Comunei Bărăganul, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la data 
de 31.08.2018; 
 Având în vedere: 
- Adresa nr.765 din 22.08.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila prin 
care se solicită adoptarea de către organul deliberativ al Unității noastre Administrativ 
Teritoriale a hotărârilor, pentru îndeplinirea măsurilor stabilite prin Procesul verbal de 
inventariere a bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă; 
- Adresa nr.22592 din 30.07.2018 a SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, 
înregistrată la Unitatea noastră Administrativ Teritorială sub nr.5187 din 22.08.2018, prin care 
ni s-au comunicat : 
- Procesul verbal de inventariere încheiat la data de 7.06.2018 de către Comisiile Operative de 
Inventariere ale Operatorului și Delegatarului înregistrat sub nr.4271 din 03.07.2018 la UAT 
Comuna Bărăganul și sub nr.16189 din 07.06.2018 la Operator, cu Anexele - parte integrantă; 
- Procesul verbal de inventariere încheiat la data de 07.06.2018 de către Comisia Centrală de 
Inventariere a Operatorului și Delegatarului înregistrat sub nr.4272 din 03.07.2018 la UAT 
Comuna Bărăganul și sub nr.16190 din 07.06.2018 la Operator; 
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- Raportul anual asupra Inventarului la 31.12.2017 al Bunurilor de Retur aferente sistemului 
public de alimentare cu apă al Comunei Bărăganul înregistrat sub nr.16191 din 07.06.2018 la 
Operator; 
- prevederile Art.21 alin.1 și alin.2 coroborate cu prevederile Art.18 din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Art.1 alin.2, Art.2, Art.7, Art.8 alin.1 și alin.2 din Legea nr.82/1991 - Legea 
contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Art.1 alin.2 și Art.2 din OMFP nr.2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii; 
- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa 1 - Norme metodologice privind înregistrarea în contabilitate 
a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale 
aprobate prin H.G. nr.1031 din 14 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Art.VI, Art.VII și Art.X din Anexa 1 a H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al localităților - 
referitoare la inventarierea bunurilor și la însușirea inventarierii de către organele deliberative 
ale UAT - 
- prevederile Art.4 și Art.8 alin.1 din Legea nr.213/1998, cu modificările și completările 
ulterioare - referitoare la trecerea din domeniul privat în domeniul public a unor bunuri – 
aparținând UAT - ; 
- prevederile alin.3) al Articolului 10 - Inventarul Bunurilor de Retur - din Capitolul II - Bunurile 
Delegării - din Titlul I - Dispozitii Generale privind Delegarea - din Dispoziții Generale ale 
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, 
referitoare la stabilirea în timpul inventarierii a bunurilor care pot fi menținute în exploatare după 
expirarea Duratei Tehnice de Viață; 
- prevederile literelor m) și n) ale Articolului 71 - Documente Anexă la prezentul Contract - din 
Capitolul VI - Lista Anexelor - din Titlul II - Sistemul Financiar și Sistemul Contabil - din Dispoziții 
Generale ale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și 
Completat - Iulie 2018; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Bărăganul; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bărăganul; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin.1, alin.3 și art.115 alin.1 lit.b) 
din Legea administrației publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 (1) Se însușește inventarul bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă 
al UAT Comuna Bărăganul, conform Procesului verbal de inventariere nr.4271/16189/2018 - 
Anexele nr.1, nr.3, nr.11, nr.13, nr.19 și nr.23 - parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

(2) Procesul verbal de inventariere nr.4271/16189/2018 cu Anexele - parte integrantă 
constituie Anexa la Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 
10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018.  
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Art.2 Se aprobă apartenența la domeniul public al Comunei Bărăganul a bunurilor de retur 
aferente sistemului public de alimentare cu apă, conform Listei de Inventar - Anexa nr.1 la 
Procesul verbal de inventariere prevăzut la Art.1 de mai sus. 
Art.3 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bărăganul a 
bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă înscrise în Anexa nr.3 la 
Procesul verbal de inventariere prevăzut la Art.1 de mai sus. 
Art.4 Operatorul și Delegatarul iși vor actualiza și se vor pune de acord prin punctaj asupra 
evidenței contabile a bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă al Comunei 
Bărăganul, în baza prevederilor prezentei Hotărâri.  
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința publică și celor interesați, prin grija 
secretarului Comunei și va fi comunicată pe email sau pe fax, imediat după adoptare, Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și Operatorului SC Compania de Utilități Publice 
Dunărea Brăila SA. 

 
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001 - republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bărăganul şi pe pagina proprie de internet. 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,  
                                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ 
          MOCANU IULIAN                                                                           LUCA  VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA   BĂRĂGANUL 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.41 
din 31 august 2018 

 
privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bărăganul în 
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bărăganul 
 
 Consiliul Local  al comunei  Bărăganul întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.08.2017; 
 Luând in discuție: 
- Adresa Școlii Gimnaziale Bărăganul nr.904/28.08.2018; 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bărăganul; 
- Raportul  compartimentului de specialitate;   
 Având în vedere:  
- Prevederile art. 96 din Legea nr. 1/2011 privind privind educația națională cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ aprobat prin Ordinul nr. 
4925/2005 cu modificările și completările ulterioare 
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 În temeiul: art. nr. 36, alin.(1), alin.(2) lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 1, alin.(9), art. 45, alin.(1) 
și art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică  locală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare , adoptă următoarea:  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se desemnează reprezentanții  Consiliului Local al comunei Bărăganul în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale Bărăganul, după cum urmează: 
  Bivolaru Victor- Primarul comunei Bărăganul; 
 Mocanu Iulian  - Consilier Local; 
 Cloșca Liviu Georgel- Consilier Local. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija secretarului 
comunei Bărăganul. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                           SECRETAR COMUNĂ 
        MOCANU IULIAN                                                                            LUCA VIOREL   
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.24 

din 19 iulie 2018 
       

privind: alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Zăvoaia pe o perioadă de 
3 luni, începând cu luna Iulie 2018 
 
 Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară din 19 
Iulie  2018; 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin 1 din Legea  215/2001, a administrației publice locale, 
republicată cu modificările și completările ulterioare ; 
 Având în vedere:  
- prevederile art. 35 alin 1  din Legea 215/2001, legea administrației publice locale, republicată 
cu modificările și competările ulterioare; 
- referatul  de aprobare, întocmit de primarul comunei și înregistrat sub nr. 4913  din 
26.09.2016;  
- OG. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a 
consiliilor  locale, modificată și completată prin Legea 673/2002; 
- Legea 393/2004, privind Statutul aleșilor locali; 
- Referatul   întocmit de primarul comunei,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Articol unic: Domnul consilier local  SPĂTARU  GIGEL este ales președinte de ședință al 
Consilului Local Zăvoaia pe o perioadă de 3 luni, începând cu  luna  Iulie  2018.  
 
     PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR DELEGAT  
 SPĂTARU GIGEL                                 NISIPEANU ECATERINA  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.25 

din 19 iulie 2018 
 
privind:  încetarea mandatului de consilier al domnului Cioacă Costel şi vacantarea unui 
post de consilier  în cadrul Cosiliului Local Zăvoaia 
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 Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila întrunit în ședință ordinară publică de 
lucru, din data de 19 Iulie 2018; 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive întocmită de primarul comunei Zăvoaia, d-l  Drugău Stănică; 
- referatul întocmit de secretarul Comunei Zăvoaia 
- demisia dmnului Cioacă Costel, înregistrată la Primăria Comunei Zăvoaia sub nr. 3157 din 
12.06.2018; 
- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice , 
a drepturilor cetăţenilor; 

In conformitate cu: 
- prevederile art 9 , alin 2 lit a şi  alin 3;  art 10  şi art 12 din Legea 393 /2004 privind Statutul 
aleşilor locali , cu modificările şi completările ulterioare; 
 În  baza prevederilor art.45 alin 1 și art.115 alin.(1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.I Se ia act de  încetarea mandatului de consilier  al domnului Cioacă Costel, ca urmare a 
demisiei acestuia şi se declară vacant postul de consilier din cadrul  Consiliului Local Zăvoaia. 
Art.II Secretarul Comunei Zăvoaia, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Brăila, Primarului Comunei Zăvoaia, Comisiei de validare a mandatelor  de consilier 
local din cadrul Consiliului Local Zăvoaia, domnului Cioacă Costel , cât şi tuturor celor interesaţi 
prin afişare.   
 
     PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR DELEGAT  
 SPĂTARU GIGEL                                 NISIPEANU ECATERINA  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.26 

din 19 iulie 2018 
 
privind: validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Zăvoaia, al 
doamnei Piron Caterina, supleant  pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat la 
alegerile locale din 05.06.2016 
 
 Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila întrunit în ședință ordinară publică de 
lucru, din data de 19 Iulie 2018; 
 Având în vedere: 
- Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Zăvoaia, d-l  Drugău Stănică; 
- Procesul – verbal al Comisiei  de validare încheiat la data de 19.07.2018; 
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- HCL nr. 25 / 2018, privind încetarea mandatului de consilier al domnului Cioacă Costel şi 
vacantarea unui post de consilier  în cadrul Cosiliului Local Zăvoaia; 
- Adresa Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Brăila , nr. 80/2018 ; 
- Avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice , 
a drepturilor cetăţenilor; 
 In conformitate cu: 
- prevederile art 6 alin 2 şi alin 3 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali , cu 
modificările şi compltările ulterioare; 
 În  baza prevederilor art.45 alin 1 și art.115 alin.(1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.I Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului  Local Zăvoaia, al doamnei 
Piron Caterina, supleant  pe lista de  candidaţi a Partidului Social Democrat , la alegerile locale 
din 05.06.2016.  
Art.II Secretarul Comunei Zăvoaia, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Brăila, Primarului Comunei Zăvoaia, doamnei  Piron Caterina, cât şi tuturor celor 
interesaţi prin afişare.   
 
     PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR DELEGAT  
 SPĂTARU GIGEL                                 NISIPEANU ECATERINA  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.27 

din 19 iulie 2018 
 
privind: modificarea şi completarea HCL nr. 39 din 28.06.2016, privind alegerea 
Comisiilor  pe domenii de activitate 
 
 Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila întrunit în ședință ordinară publică de 
lucru, din data de 19 Iulie 2018; 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive întocmită de primarul comunei Zăvoaia, d-l  Drugău Stănică; 
- raportul  întocmit de secretarul Comunei; 
- Hotărârea Consiliului Local Zăvoaia nr. 39 din 28.06.2016 privind alegerea comisiilor pe 
domenii de activitate; 
- Hotărârea Consiliului Local Zăvoaia nr.25  / 2018, privind  încetarea mandatului de consilier 
al domnului Cioacă Costel şi vacantarea unui post de consilier  în cadrul Cosiliului Local 
Zăvoaia; 
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- Hotărârea Consiliului Local Zăvoaia nr. 26 / 2018, validarea mandatului de consilier local în 
cadrul Consiliului Local Zăvoaia, al doamnei Piron Caterina , supleant  pe lista de candidaţi a 
Partidului Social Democrat la alegerile locale din 05.06.2016 
- prevederile Legii  24/2000, privind normele de tehnică legislativă  pentru elaborarea actelor 
normative; 
- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice , 
a drepturilor cetăţenilor             
 În  baza prevederilor art.45 alin 1 si art.115 alin.(1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.I Se modifică şi se completează Art. 1, lit. a, a Hotărârii Consiliului local nr. 39 din 
28.06.2016, privind alegerea comsiilor pe domenii de activitate, în sensul  înlocuirii domnului 
Cioacă Costel cu doamna Piron Caterina şi va avea următorul cuprins: ,,Comisia pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului: 
 Mancă Ionel- preşedinte 
 Ţăruş Vasile – secretar 
 Negoiţă Tudorel - membru 
 Piron Caterina – membru 
 Bucur Vasile – membru  ” 
Art.II  Celelalte prevederi ale HCL. 39  din  28.06.2016, rămân neschimbate;  
Art.III Secretarul Comunei Zăvoaia, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Brăila, Primarului Comunei Zăvoaia, Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului  din cadrul Consiliului local 
Zăvoaia, doamnei Piron Caterina, cât şi tuturor celor interesaţi prin afişare.   
 
     PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR DELEGAT  
 SPĂTARU GIGEL                                 NISIPEANU ECATERINA  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.28 

din 19 iulie 2018 
 

privind: aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 
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 Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 
19.07.2018; 
 Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zăvoaia nr.21/24.06.2009 privind delegarea 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități 
Publice DUNĂREA Brăila S.A.; 
- Hotărârea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul SC Compania de Utilități Publice Dunărea 
Brăila S.A. a Adunării Generale a Asociației; 
- Prevederile Articolului 57 - Modificarea Unilaterală - din Capitolul III - Modificarea Termenilor 
și Condițiilor prezentului Contract de Delegare din Titlul IV – Dispoziții Finale din Dispoziții 
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009; 
- Motivarea Propunerii de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 și a Anexelor 
- parte integrantă - aprobat prin Hotărârea nr.11 din 14.07.2009 a Adunării Generale a 
Asociației; 
- Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009si a Anexelor - parte 
integrantă - Anexa nr.1 la Actul Adițional nr.7; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integrantă - 
Anexa nr.2 la Actul Adițional nr.7; 
- Adresa Asociației nr.512 din 18.06.2018, prin care ni s-a comunicat - Propunerea de 
Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 și a Anexelor - parte integrantă și ni 
s-a solicitat punct de vedere până la data de 27.06.2018; 
- Adresa Asociației nr.550 din 02.07.2018, prin care ni s-au comunicat, pentru aprobare: 
- Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu Anexele : 
- Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 și a Anexelor - parte 
integrantă - Anexa nr.1; 
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte integrantă - 
Anexa nr.2; 
- Prevederile Art.5 alin.2, Art.16 alin.1, alin.3 literele a), d) și e), Art.17 alin.2 litera d) - Contractul 
de delegare a gestiunii Serviciului - punctele 1, 2 și 3, art.20 alin.1, alin.3 și alin.7, art.21 și ale 
art.26 litera c) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila; 
- Referatul de aprobare al  Primarului Comunei  Zăvoaia ; 
- Avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  Zăvoaia   ; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) și lit.f), alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) 
pct.14 și alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) și f), art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) și 
alin.6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile Art.5 alin.1 litera a) din Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și cu prevederile Articolului 56 - Modificarea de 
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comun acord din Capitolul III – Modificarea termenilor și condițiilor prezentului Contract de 
Delegare – Titlul IV – Dispoziții Finale din Dispoziții Generale din Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  1) Se aprobă Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 și Anexele nr.1 și nr.2 la acesta, 
care constituie Anexa și parte integrantă din prezenta Hotărâre.  
 2) Actul Adițional nr.7 se va încheia între Delegatarul Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Dunărea Brăila în numele și pe seama membrilor Asociați și Operatorul S.C. 
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. 
Art.2 Se acordă mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, al cărei 
membru este Comuna Zăvoaia, să semneze, prin reprezentantul său legal – Președintele 
Asociației domnul Viorel Marian Dragomir - în numele și pe seama Comunei Zăvoaia: 
 1) Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009; 
 2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte 
integrantă - Anexa nr.2 la Actul Adițional nr.7 . 
Art.3 Se acordă mandat special domnului Primar Drugău Stănica, în calitate de reprezentant 
legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Zăvoaia, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila: 
 1) Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 ; 
 2) Propunerea de Modificare și Completare a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 și a Anexelor 
- parte integrantă - Anexa nr.1 la Actul Adițional nr.7; 
 3) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte 
integrantă - Anexa nr.2 la Actul Adițional nr.7. 
Art.4 Se acordă mandat special domnului Drugău Stănica, Primarul Comunei Zăvoaia, să 
avizeze: 
 1) Actul Adițional nr.7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, în calitate de reprezentant legal al 
Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Zăvoaia; 
 2) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018, cu Anexele - parte 
integrantă - Anexa nr.2 la Actul Adițional nr.7. 
Art.5 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Zăvoaia domnul 
Drugău Stănica, iar Secretarul Comunei, va comunica un exemplar al Hotărârii – Asociației de  
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Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, imediat după adoptare și altor instituții interesate, 
în termenul legal. 
 
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție, 

îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcție. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Zăvoaia şi pe pagina proprie de internet. 

 

     PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR DELEGAT  
 SPĂTARU GIGEL                                 NISIPEANU ECATERINA  
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.29 

din 31 iulie 2018 

                                                                            

privind: rectificarea   bugetului  local  al  Comunei  Zăvoaia,  județul Brăila  pe  anul   2018 
 
 Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila , întrunit  în  ședința  extraordinară 
publică de lucru,  din data de  31.07.2018; 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive  a  primarului Comunei Zăvoaia, domnul Drugău Stănică 
-Referatul  de specialitate , întocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul primariei , 
semnat de doamna contabil ,  Radu Liliana ;  
-  Legea 2/2018, a bugetului de stat pe anul 2018 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia 
 În baza art.19 alin 2 din  Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare;  
 În coformitate cu art. 36 alin 2 lit .b coroborat cu alin. 4  lit. a; art. 45 alin 2 lit. a; art. 115 
alin. 1, lit. b, din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările  și  completările   ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.I Se aprobă rectificarea bugetului local al  Comunei  Zăvoaia, județul Brăila,  pe anul 2018  
astfel: 
La partea de venituri:  
 -  42.02.65. = + 515 mii lei   
La capitolul  de cheltuieli: 
 -  70.02.06.71.01.30  = + 515 mii lei 
Art.II Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei Hotărâri se însărcinează domnul Stănică Drugău, 
primarul Comunei  Zăvoaia, ordonator principal de credite și  compartimentul contabilitate din 
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cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zăvoaia, prin doamna contabil,  Radu 
Liliana ; 
Art.III Prin grija Secretarului comunei  Zăvoaia , prezenta Hotărâre se va comunica în termenul 
legal, Instituției Prefectului Județul Brăila, Primarului comunei, compartimentului  contabilitate, 
instituțiilor și persoanelor interesate;   
 
     PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR DELEGAT  
 SPĂTARU GIGEL                                 NISIPEANU ECATERINA  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.30 
din 29 august 2018 

 
privind: modificarea şi completarea HCL nr. 46/21.06.2016, privind închirierea unui 
spaţiu din incinta Căminului Cultural Dudescu, situat în localitatea Dudescu, aflat în 
domeniul public al comunei Zăvoaia, pentru amenajarea unui punct farmaceutic şi 
aprobarea actului adiţional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 5106 din 10.10.2016 
 
 Consiliul Local al Comunei ZĂVOAIA, judeţul Brăila, întrunit în ședința ordinară din  data 
de 29.08.2018; 
 Având în vedere:  
- Expunerea de motive  a  primarului Comunei Zăvoaia, domnul Drugău Stănică; 
- Adresa nr. 111 din 08.08.2018, înregistrată la Primăria Comunei Zăvoaia sub nr. 4008 din 
08.08.2018, prin care SC DOKTORALEC FARM SRL., solicită micşorarea suprafeţei închiriate 
de la 73.19 mp. la 50.64 mp. şi întocmirea unui act adițional; 
- Contractul de închiriere nr. 5106 din 10.10.2016, încheiat între Primăria Comunei Zăvoaia și    
DOKTORALEC FARM SRL.;    
- HCL. nr. 46 din 21.06.2016, privind închirierea unui spațiu din incinta Căminului Cultural 
Dudescu, situate în localitatea Dudescu, aflat în domeniul public al comunei Zăvoaia pentru 
amenajarea unui spațiu farmaceutic; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  al comunei Zăvoaia.  
 În conformitate cu art. 36  alin. (1), alin. (2), lit. c ,  alin. (5) lit. b, pct. 1 ; art. 45  alin. (1)  
și (3) și  art. 115 alin. (1) lit. b  din Legea  215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările  și  completările   ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.I Se  modifică şi se completează Art. 1 din HCL nr. 46/21.06.2016, privind închirierea unui 
spaţiu din incinta Căminului Cultural Dudescu, situat în localitatea Dudescu, aflat în domeniul 
public al comunei Zăvoaia, pentru amenajarea unui punct farmaceutic, în sensul  micșorării 
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suprafeței închiriate și va avea următorul cuprins: ,,se aprobă închirierea unui spațiu în 
suprafaţă de 50,64 mp. din imobilul aflat în incinta Căminului Cultural Dudescu, aflat în 
domeniul public al Comunei Zăvoaia, pentru amenajarea unui punct farmaceutic”. 
Art.II Se aprobă modelul Actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 5106 din 
10.10.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.III Se împuternicește primarul Comunei Zăvoaia, domnul Drugau Stanica, să semneze 
Actul adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 5106 din 10.10.2016, încheiat între Primăria 
Comunei Zăvoaia și DOKTORALEC  FARM SRL.; 
Art. IV Modificările aduse la contractul de închiriere nr. 5106 din 10.10.2016, încheiat între 
Primăria Comunei Zăvoaia și  DOKTORALEC FARM  SRL., vor produce efecte după semnarea 
Actului adițional nr. 1, de către părțile contractante;  
Art.V  Celelalte prevederi  ale HCL 46 din 21.06.2016, rămân neschimbate; 
Art.VI Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor și instituțiilor interesate, prin grija 
secretarului Comunei Zăvoaia. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Zăvoaia şi pe pagina proprie de internet. 

 
     PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR DELEGAT  
 SPĂTARU GIGEL                                 NISIPEANU ECATERINA  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA ZĂVOAIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.31 
din 29 august 2018 

             
privind: insușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu 
apă și aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Zăvoaia a bunurilor de 
retur inventariate 
       
 Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 
29.08.2018; 
 Având în vedere: 
- Adresa nr.765 din 22.08.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila prin 
care se solicită adoptarea de către organul deliberativ al Unității noastre Administrativ 
Teritoriale a hotărârilor, pentru îndeplinirea măsurilor stabilite prin Procesul verbal de 
inventariere a bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă; 
- Adresa nr.22907 din 01.08.2018 a SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, 
înregistrata la Unitatea noastră Administrativ Teritorială sub nr.3942 din 02.08.2018, prin care 
ni s-au comunicat: 
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- Procesul verbal de inventariere încheiat la data de 14.06.2018 de către Comisiile Operative 
de Inventariere ale Operatorului și Delegatarului înregistrat sub nr.3625 din 05.07.2018 la UAT 
Comuna Zăvoaia și sub nr.17069 din 14.06.2018 la Operator, cu Anexele - parte integrantă; 
- Procesul verbal de inventariere încheiat la data de 14.06.2018 de către Comisia Centrală de 
Inventariere a Operatorului și Delegatarului înregistrat sub nr.3626 din 05.07.2018 la UAT 
Comuna Zăvoaia și sub nr.17068 din 14.06.2018 la Operator; 
- Raportul anual asupra Inventarului la 31.12.2017 al Bunurilor de Retur aferente sistemului 
public de alimentare cu apă al Comunei Zăvoaia înregistrat sub nr.17070 din 14.06.2018 la 
Operator; 
- prevederile Art.21 alin.1 și alin.2 coroborate cu prevederile Art.18 din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile Art.1 alin.2, Art.2, Art.7, Art.8 alin.1 și alin.2 din Legea nr.82/1991 - Legea 
contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Art.1 alin.2 și Art.2 din OMFP nr.2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii; 
- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa 1 - Norme metodologice privind înregistrarea în contabilitate 
a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale 
aprobate prin H.G. nr.1031 din 14 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Art.VI, Art.VII și Art.X din Anexa 1 a H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al localităților - 
referitoare la inventarierea bunurilor și la însușirea inventarierii de către organele deliberative 
ale UAT - 
- prevederile literelor m) și n) ale Articolului 71 - Documente Anexa la prezentul Contract - din 
Capitolul VI - Lista Anexelor - din Titlul II - Sistemul Financiar și Sistemul Contabil - din Dispoziții 
Generale ale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - Modificat și 
Completat - Iulie 2018; 
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Zăvoaia; 
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local  Zăvoaia; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin.1, alin.3 și art.115 alin.1 lit.b) 
din Legea administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 (1) Se însușește inventarul bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă 
al UAT Comuna Zăvoaia, conform Procesului verbal de inventariere nr.3625/17069/2018 - 
Anexele nr.1, nr.11 și nr.23 - parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
 (2) Procesul verbal de inventariere nr.3625/17069/2018 cu Anexele - parte integrantă 
constituie Anexa la Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 
10.09.2009 - Modificat și Completat - Iulie 2018. 
Art.2 Se aprobă apartenența la domeniul public al Comunei Zăvoaia a bunurilor de retur 
aferente sistemului public de alimentare cu apă, conform Listei de Inventar - Anexa nr.1 la 
Procesul verbal de inventariere prevăzut la Art.1 de mai sus. 
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Art.3 Operatorul și Delegatarul iși vor actualiza și se vor pune de acord prin punctaj asupra 
evidenței contabile a bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă al Comunei 
Zăvoaia, în baza prevederilor prezentei Hotărâri.  
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostință publică și celor interesați, prin grija 
secretarului Comunei și va fi comunicată pe email sau pe fax, imediat după adoptare, Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și Operatorului SC Compania de Utilități Publice 
Dunărea Brăila SA. 
 
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Zăvoaia şi pe pagina proprie de internet. 

 

     PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR DELEGAT  
 SPĂTARU GIGEL                                 NISIPEANU ECATERINA  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.43 
din 23 august 2018 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „ Dotarea Serviciul 
pentru Situații de Urgență cu o autospeciala pentru incendii în comuna Movila Miresii, 
județul Brăila” – Faza memoriu justificativ 
 
                  Consiliul local al  comunei Movila Miresii întrunit în ședința  ordinară în data de 
23.08.2018; 
             Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Movila Miresii, în calitatea sa de 
inițiator; 
- referatele compartimentelor de specialitate, respectiv secretar comuna și financiar-contabil; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice și a drepturilor cetățenilor; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția 
mediului, servicii și comerț; 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4), lit. b, lin. (6), lit. a, pct. 8 din Legea administrației publice -
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
               In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru Proiectul “Dotarea Serviciul pentru 
Situații de Urgență cu o autospecială pentru incendii în comuna Movila Miresii, județul Brăila”- 
Faza Memoriu Justificativ, după cum urmează: 
Indicatori economici 
Valoarea totală inclusiv TVA: 704.989,49 lei; 
Valoarea totală fără TVA: 592.428,14 lei; 
Investiția de bază inclusiv TVA: 671.419,59 lei;  
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Investiția de bază fără TVA: 564.218,14 lei. 
Indicatori tehnici 
Autospeciala cu accesorii  cu caracteristici tehnice minimale: 
Masa totală operaţională, complet echipată (cu echipaj format din 1+2 persoane şi   toate 
plinurile făcute): 12.500 kg; 
Formula de tracţiune: 4x2;  
Cabină rabatabilă cu 2 uşi: 1+2 locuri; 
Putere maximă: 250 CP; 
Cutie de viteze : manuală,cu 6+1 trepte de viteze,cu priză de putere; 
Cabină simpla, 2 uşi, 3 locuri; 
Agregatul de pompare cu treaptă de joasă presiune, treaptă de înaltă presiune, dispozitiv 
automat de amorsare; 
Rezervor de apă capacitate: minim 4.000 litri; 
Rezervor spumă capacitate: minim 240 litri; 
Accesorii PSI conform specificatiilor din memoriu. 
Durata de realizare: 12 luni 
Art.2 Se aprobă Memoriul justificativ anexat la prezenta hotărâre. 
Art.3 Primarul va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR COMUNĂ 
        BOBOC IONEL                                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.44 
din 23 august 2018 

                                                
privind: implementarea proiectului „Dotarea Serviciului pentru Situații de Urgență cu o 
autospecială pentru incendii în Comuna Movila Miresii, Județul Brăila” 
 
 Consiliul local al  comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinară în data de 
23.08.2018; 
           Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Movila Miresii, în calitatea sa de 
inițiator; 
- referatele compartimentelor de specialitate, respectiv secretar comună și financiar-contabil; 
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- constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice 
de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/23.08.2018 privind  „Dotarea Serviciului pentru 
Situații de Urgență cu o autospecială pentru incendii în Comuna Movila Miresii, Județul Brăila”,  
- avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice și a drepturilor cetățenilor; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția 
mediului, servicii și comerț; 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4), lit. b, lin. (6), lit. a, pct. 8 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
              In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă implementarea proiectului „Dotarea Serviciului pentru Situații de Urgență cu o 
autospecială pentru incendii în Comuna Movila Miresii, Județul Brăila”, denumit în continuare 
Proiectul. 
Art.2 Se aprobă necesitatea și oportunitatea implementării proiectului contribuind la creșterea 
capacității serviciilor publice de interes local și implicit la creșterea potențialului economic al 
zonei. 
Art.3 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., 
potrivit legii. 
Art.4 Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăti în cadrul Proiectului. 
Art.5 Proiectul deservește un număr de 4.051 locuitori. 
Art.6 Caracteristicile tehnice ale proiectului sunt cele din HCL nr. 43/23.08.2018 privind  
aprobare a indicatorilor tehnico – economici. 
Art.7  Proiectul nu este generator de venituri. 
Art.8 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate 
și de ordonator principal de credite. 
Art.9 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Movila 
Miresii. 
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Art.10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Movila Miresii și prefectului județului Brăila, se aduce la 
cunostință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a primăriei. 
Art.11 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR COMUNĂ 
        BOBOC IONEL                                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.45 
din 23 august 2018 

 

privind: aprobarea Raportului de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență al comunei Movila Miresii pentru semestrul I, anul 2018 
 
 Consiliul local al  comunei Movila Miresii întrunit în ședința  ordinară în data de 
23.08.2018; 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar și referatele întocmite de șeful SVSU și 
secretarul comunei; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice și a drepturilor cetățenilor; 
- prevederile art. 25,  din  Legea nr. 481/2004, protecția civilă, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art. 5, alin.(1) din OG 88/2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea 
serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență; 
 Prevederile art. 151-153 din OMAI 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile  art. 36, alin.(2), lit. “d”, alin.(6), lit. a, pct.8 din Legea nr. 215/2001, privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 
           In baza prevederile  art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 
locală, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă Raportul de activitate al SVSU Movila Miresii pentru semestrul I, anul 2018 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR COMUNĂ 
        BOBOC IONEL                                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.46 
din 23 august 2018 

 
privind: aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor 
la nivelul comunei Movila Miresii pentru semestrul I anul 2018 
 
 Consiliul local al  comunei Movila Miresii întrunit în ședința  ordinară în data de 
23.08.2018; 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar și referatele întocmite de șeful SVSU și 
secretarul comunei; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice și a drepturilor cetățenilor; 
- prevederile art. 13, lit. i,  din  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Prevederile art. 151-153 din OMAI 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile  art. 36, alin.(2), lit. “d”, alin.(6), lit. a, pct.8 din Legea nr. 215/2001, privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 
           In baza prevederile  art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 
locală, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul 
comunei Movila Miresii pentru semestrul I, anul 2018 conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR COMUNĂ 
        BOBOC IONEL                                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.47 
din 23 august 2018 

 
privind: aprobarea Regulamentului de funcționare a Platformei de depozitare și de 
gospodărire a gunoiului de grajd din comuna Movila Miresii, județul Brăila 
 
 Consiliul Local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședința   ordinară în 
data de 23. 08.2018; 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de dl. viceprimar, și referatul prezentat de dl. secretar; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția 
mediului, servicii și comert; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice și drepturilor cetățenilor; 
- HGR nr. 1222/2011, privind aprobarea Listei cuprizând 40 de obiective de investiții – platforme 
de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere, precum și 
caracteristicile principale și indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora; 
- HGR nr. 964/2000, privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole; 
- Ordinul comun al Ministerului Mediului și Gospodărire a Apelor și Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 1182/1270 din 2005, privind aprobarea Codului de bune 
practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole; 
- Ordinul comun al Ministerului Mediului și Gospodărire a Apelor și Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 242/197 din 2005, pentru aprobarea organizării Sistemului 
naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea 
aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice 
provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi 
pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al 
solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din 
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surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone 
vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi; 
 Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “d” , alin.(6), lit. “a”, și art. 45, alin.(1) și 
(2)  și art. 115, alin.91), lit. B din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările 
și completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă Regulametul de funcționare a Platformei de depozitare și godpodărire a 
gunoiului de grajd din comuna Movila Miresii, județul Brăila conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Movila Miresii și compartimentele din cadrul aparatului propriu de specialitate. 
Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR COMUNĂ 
        BOBOC IONEL                                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.48 
din 23 august 2018 

 
privind: aprobarea documentației  Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) INFIINȚARE 
DEPOZIT FRIG LEGUME 
 
 Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședința  ordinară  în data de 
23.08.2018; 
 Având în vedere: 
- Cererea depusă de Intreprinderea Individuală Dragomir Marian-Madalin și înregistrată cu nr. 
5287/7.08.2018  prin care solicită aprobarea PUD pentru investiția Inființare depozit frig 
legume;  
- Referatul de aprobare întocmit de dl. Primar, referatul întocmit de către persoana 
responsabilă cu urbanismului în cadrul aparatului de specialitate și raportul privind consultarea 
publicului; 
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- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului, servicii și control; 
- Avizul nr. 12 emis de Consiliul Județean Brăila – Instuția Arhitectului Șef; 
- Avizul nr. 13 emis de Consiliul Județean Brăila –Comisia tehnică pentru analizarea și avizarea 
documentațiilor de amenajare a teritoriului /urbanism; 
- Prevederilor art. 23(2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții 
republicată cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederilor art. 25(1) și 56 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, republicată cu modificările și completările ulterioare;  
- Prevederile art. 38, alin.(2), lit. “b”, alin.(4), lit. “e”, privind admnistrația publică locală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 In baza art. 46, alin.(1) și (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă documentația de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul 
“INFIINȚARE DEPOZIT FRIG LEGUME“, având ca proiectant general pe SC AHRIPOLIS SRL, 
arhitect Silvia Mendrihan și  beneficiar pe Intreprinderea Individuală Dragomir Marian-Mădălin, 
pentru  terenul intravilan în suprafață de 5.125 mp,  amplasat în comuna Movila Miresii, Județul 
Brăila,  T 49, P 8- Ferma nr. 2, număr cadastral 70062, conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 La realizarea investiției care face obiectul prezentei hotărâri se vor respecta prevederile 
documentațiilor de urbanism aprobate şi toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de 
deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.   
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către persoana responsabilă cu 
urbanismul și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului propriu. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Brăila, Consiliului 
Județean Brăila, OCPI Brăila și  beneficiarului prin grija secretarului comunei. 
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei. 
 
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR COMUNĂ 
        BOBOC IONEL                                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.49 
din 23 august 2018 

 
privind: transfomarea contractului de închiriere nr. 3323/6.06.2017 încheiat între UAT 
Comuna Movila Miresii și dl. Lazar Viorel în contract de superficie cu titlu oneros și 
constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren intravilan în 
suprafață de 5.000 mp situat  în comuna Movila Miresii 
 
 Consiliul local al  comunei Movila Miresii întrunit în ședință  ordinară în data de 
23.08.2018; 
 Având în vedere: 
- cererea depusă de dl. Lazăr Viorel, domiciliat în comuna Movila Miresii, str. Târgului, nr. 548, 
județul Brăila prin care solicită transformarea contractului de închiriere mai sus menționat în 
contract de superficie; 
- imposibilitatea realizării investiției “Atelier confecții metalice” pe terenul în suprafață de 5000 
mp aflat în domeniul privat al comunei și situat în intravilanul localității Movila Miresii, închiriat 
în baza contractului nr. 3323/6.06.2017, datorită modificărilor legislative survenite ulterior, 
respectiv  Legea nr. 147/26.06.2017, privind modificarea anexei nr. 2 la Legea 50/1991, 
republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții; 
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar, referatul întocmit de secretarul comunei și 
compartimentului financiar-contabil-impozite si taxe; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și 
liniștii publice și a drepturilor cetățenilor și al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe, administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comert; 
- prevederile Legii nr. 147/2017, privind modificarea Legii nr. 50/1991, republicată, privind 
autorizarea lucrărilor de construcții; 
- prevederile art.693-702, art.1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările și completările ulterioare;    
- prevederile  art. 36, alin.(2), lit. “c”, art. 121, alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 
 In baza prevederilor art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 
locală, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă transformarea contractului de închiriere nr. 3323/6.06.2017 încheiat între UAT 
Comuna Movila Miresii și dl. Lazăr Viorel, având ca obiect transmiterea dreptului de folosință 
asupra terenului intravilan în suprafață de 5.000 mp aflat în domeniul privat al comunei și 
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amplasat în localitatea Movila Miresii, T 56, P 336, lot 1, număr cadastral 75765 în contract de 
superficie cu titlu oneros. 
Art.2  Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan 
în suprafață de 5.000 mp situat în localitatea Movila Miresii, T 56, P 336, lot 1, număr cadastral 
75765 în favoarea d-lui Lazăr Viorel, domiciliat în comuna Movila Miresii, str. Târgului nr. 548, 
județul Brăila pentru realizarea investiției “Atelier confecții metalice”. 
Art.3  Se aprobă încheierea contractului privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului intravilan în suprafață de 5.000 mp situat în localitatea Movila Miresii, 
T 56, P 336, lot 1, numar cadastral 75765 în favoarea d-lui Lazăr Viorel, domiciliat în comuna 
Movila Miresii, str. Târgului nr. 548, județul Brăila pentru realizarea investiției “Atelier confecții 
metalice”. 
Art.4 Dreptul de superficie cu titlu oneros se constituie pentru o perioadă de 24 de ani prin 
încheierea unui contract în formă autentică. 
Art.5 Prețul constituirii dreptului de superficie este 350 lei/an așa cum a fost prevăzut în 
contractul de închiriere nr. 3323/6.06.2017. 
Art.6 Se aprobă modelul contractului de superficiei conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7 Se împuternicește dl. primar Panțuru Dumitru pentru a semna în numele Comunei Movila 
Miresii, județul Brăila în formă autentică contractul de constituire a dreptului de superficie cu 
titlu oneros. 
Art.8 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea 
condițiilor de publicitate imbiliară vor fi suportate de beneficiarul dreptului. 
Art.9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează primarul comunei.  
Art.10  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR COMUNĂ 
        BOBOC IONEL                                                                                  DRĂGUȘ VIOREL 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BRĂILA 

COMUNA MOVILA MIRESII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.50 
din 23 august 2018 

 
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2018 
 
 Consiliul Local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședința  extraordinară 
în data de 23.08.2018; 
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 Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar, și referatul prezentat de dna. contabilă; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecția mediului, servicii și comert; 
- art. 19, alin(2), art. 20, alin(1), lit. c, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare;   
 Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “b” , alin.(4), lit. “a”, și art. 45, alin.(1) și 
(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1  Bugetul local  pentru anul 2018 se rectifică după cum urmează: 
 
mii lei 
Capitol bugetar Inițial Rectificat Influență 

51. Autorități executive –   5.309,00 5.292,50 -13,50 
Din care cheltuieli de personal 1.270,00 1.013,00 -13,50 
65. Invătământ – Total 21,00 34,50 +13,50 
Din care cheltuieli de personal 0,00 13,50 +13,50 

 
Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului local  detaliat pe venituri și cheltuieli conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet 
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei. 
 
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                SECRETAR COMUNĂ 
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