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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.109
din 8 iulie 2019
privind: aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al Agentiei Nationale pentru
Locuinte, asupra imobilului situat in municipiul Braila, Sos. Buzaului nr.15A, destinat
inchirierii catre tinerii specialisti din domeniul sanatatii si preluarea acestuia in
administrarea Consiliului Judetean Braila, la valoarea actualizata
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 8 iulie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu nr. 12226/19.06.2019;
Vazand 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, Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale;
Urmare semnarii de catre Agentia Nationala pentru Locuinte si Consiliul Judetean Braila a
Protocolului de predare-preluare a imobilului situat in municipiul Braila, Sos. Buzaului nr.15A,
destinat inchirierii catre tinerii specialisti din domeniul sanatatii, inregistrat la Consiliul Judetean
Braila sub 12225/19.06.2019.
Vazand prevederile Legii nr.152/1998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru
Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 350 alin 1 lit.”b” coroborat cu art.287 lit.”b” din Ordonanta de
urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit.”c”, art.182 si art.196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de
urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ,
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba incetarea dreptului de folosinta gratuita al Agentiei Nationale pentru
Locuinte, asupra imobilului situat in municipiul Braila, Sos. Buzaului nr.15A, destinat inchirierii
catre tinerii specialisti din domeniul sanatatii;
Art.2 - Se aproba preluarea imobilului situat in municipiul Braila, Sos. Buzaului nr.15A,
destinat inchirierii catre tinerii specialisti din domeniul sanatatii, in administrarea Consiliului
Judetean Braila, la valoarea actualizata;
Art.3 - Imobilul prevazut la art.1 se identifica in conformitate cu anexele nr.1 si nr.2, parti
integrante ale prezentei hotarari;
Art.4 - Predarea - preluarea imobilului susmentionat se va face pe baza de Protocol de
predare –preluare , incheiat intre reprezentantii celor doua institutii implicate;
Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si Agentia Nationala pentru
Locuinte
Art.6 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.110
din 8 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare grup sanitar Camin Cultural Dudesti”.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 08 iulie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila
si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu
si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei Comunei Dudesti nr. 2678/03.06.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.11037/04.06.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art.173 alin.1 litera ”e”, si alin.7 litera ”c” din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art.182 si art.196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Amenajare grup sanitar Camin Cultural Dudesti”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 45.666,85 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata
din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 30.444,56 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Dudesti, prin Consiliul local al comunei Dudesti, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Dudesti, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti,
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 Dudesti, prin Consiliul Local al
comunei Dudesti.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
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Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi „Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.111
din 8 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Refacere acoperis Dispensar Dudesti si Anexa”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila
si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu
si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei Comunei Dudesti nr. 2682/03.06.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.11035/04.06.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art.173 alin.1 litera ”e”, si alin.7 litera ”c” din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art.182 si art.196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Refacere acoperis Dispensar Dudesti si Anexa”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 74.552,87 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata
din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 49.701,91 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Dudesti, prin Consiliul local al comunei Dudesti, pentru cofinantarea si
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realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Dudesti, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti,
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 Dudesti, prin Consiliul Local al
comunei Dudesti.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi „Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.112
din 8 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare sediu baza sportiva”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 8 iulie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila
si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu
si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei Comunei Dudesti nr. 2679/03.06.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.11038/04.06.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art.173 alin.1 litera ”e”, si alin.7 litera ”c” din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art.182 si art.196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
8

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 8/2019_____________
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Amenajare sediu baza sportiva”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 179.168,14 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 119.445,43 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Dudesti, prin Consiliul local al comunei Dudesti, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Dudesti, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti,
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 Dudesti, prin Consiliul Local al
comunei Dudesti.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi „Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.113
din 8 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Igienizare, invelitoare noua si reabilitare instalatie termica si
centrala termica Primaria loc. Ramnicelu, com. Ramnicelu, jud. Braila“
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 8 iulie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila
si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu
si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei Comunei Ramnicelu nr. 2063/18.06.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 12446/20.06.2019;
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Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art.173 alin.1 litera ”e”, si alin.7 litera ”c” din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art.182 si art.196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “Igienizare, invelitoare noua si reabilitare instalatie termica si centrala termica
Primaria loc. Ramnicelu, com. Ramnicelu, jud. Braila“.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 143.854,96 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 156.142,07 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Ramnicelu, prin Consiliul local al comunei Ramnicelu, pentru cofinantarea si
realizarea obiectului asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Ramnicelu, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei
Ramnicelu, potrivit anexei 3, 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 Ramnicelu, prin Consiliul Local al
comunei Ramnicelu.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.114
din 8 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Lucrari de imbracare asfaltica platforma curte interioara Primaria
comunei Tichilesti”
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 8 iulie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila
si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu
si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei Comunei Tichilesti nr. 3333/21.06.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 12657/24.06.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art.173 alin.1 litera ”e”, si alin.7 litera ”c” din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art.182 si art.196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Lucrari de imbracare asfaltica platforma curte interioara Primaria comunei
Tichilesti”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 104.969,71 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 93.248,44 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Tichilesti, prin Consiliul local al comunei Tichilesti, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tichilesti, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei
Tichilesti, 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 Tichilesti, prin Consiliul Local al
comunei Tichilesti.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.115
din 8 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii ,,Construire garaj”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 8 iulie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila
si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu
si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei Comunei Tichilesti nr. 3331/21.06.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 12659/24.06.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art.173 alin.1 litera ”e”, si alin.7 litera ”c” din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art.182 si art.196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii ,,Construire garaj”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 125.147,98 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 104.400,01 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Tichilesti, prin Consiliul local al comunei Tichilesti, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tichilesti, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei
Tichilesti, 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 Tichilesti, prin Consiliul Local al
comunei Tichilesti.

12

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 8/2019_____________
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.116
din 8 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “Reabilitare si modernizare sistem iluminat public stradal in comuna Ciresu,
judetul Braila“
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 8 iulie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila
si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu
si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei Comunei Ciresu nr. 4075/03.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 11912/03.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art.173 alin.1 litera ”e”, si alin.7 litera ”c” din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art.182 si art.196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Reabilitare si modernizare sistem iluminat public stradal in comuna Ciresu,
judetul Braila“.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 220.842,70 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 160.556,48 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Ciresu, prin Consiliul local al comunei Ciresu, pentru cofinantarea si
realizarea obiectului asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Ciresu, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu,
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 Ciresu, prin Consiliul Local al
comunei Ciresu.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.117
din 15 iulie 2019

privind: modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.71/2019 privind
aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a
programelor sportive, în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 15 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare initiat de Presedintele Consiliului Judetean Braila si
rapoartele Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta
bugetara si Directiei strategii de dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati
sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
Avand in vedere:
-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G.R. nr. 884/2001 privind pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 631/19.06.2017 prind aprobarea modelului cadru al contractului de activitate sportiva
(ordin comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului muncii si justitiei sociale);
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-Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanţarea din
fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive.
Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 si 3, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din Legea
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
Pe baza dispozitiilor art. 59 si 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 5 lit. „f” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
H O T A R A S T E:
Art.I – Anexa Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 71/2019 privind aprobarea
Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a programelor sportive, în
baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru anul 2019, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
1.
Dupa alineatul (1) al art. 11 se introduc doua alineate noi, alin. (1^1) si (1^2), cu urmatorul
continut:
“(1^1) In situatia in care nu se atribuie toata suma alocata in buget cu destinatia finantarii
programelor sportive, pentru suma ramasa autoritatea finantatoare organizeaza o a doua sesiune,
dupa indeplinirea dispozitiilor stipulate la art. 13 alineatul 3, termenul limita de depunere a
dosarelor fiind data de 26 iulie 2019.
(1^2) Daca in urma repetarii procedurii raman sume neatribuite, acestea raman la dispozitia
Consiliul Judetean Braila, pentru a fi utilizate conform legislatiei privind bugetele locale.”
2.
Alineatul (4) al art. 11 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:
“ Activitatile desfasurate in cadrul programelor sportive ce vor fi depuse spre finantare se vor
desfasura pana la data de 15 decembrie a anului in curs.”
3.
Articolul 16, se modifica, se renumeroteaza, se va introduce un nou aliniat, alin(5) si va
avea urmatorul cuprins:
“Art.16 (1) Documentația de solicitare a finanțării se va depune într-un exemplar original, opisat
și numerotat, precum și în format electronic, la registratura generală a Consiliului Județean Brăila
de luni până joi între orele 8,00-16,30 şi vineri: între orele 8,00-14,00, astfel:
a)
intr-un exemplar original, opisat si numerotat;
b)
in format electronic.
(2) Data limita de depunere a documentatiei de solicitare a finantării este cea precizată la
art. 11 alin. (1), respectiv alin. (1^1).
(3) Se vor lua în considerare programele de promovare a sportului de performanță
înregistrate la Consiliul Judetean Braila până la data limită de depunere. Programele care, din
diferite motive, ajung după termenul de depunere stabilit, sunt descalificate.
(4) Documentaţia de solicitare a finanţării cu propunerea de program are caracter ferm şi
obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnat, pe propria răspundere, de
către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
(5) Administratorul judiciar va garanta, in scris, ca programul sportiv aprobat de plenul
Consiliului Judetean Braila , impreuna cu sumele aferente, vor fi respectate conform cererii
depuse, iar cheltuielile programului vor fi vizate de administratorul judiciar”
4.
Art. 33 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:
“Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta pana in data de 16 decembrie ale
anului financiar, documente justificative avand datele de emitere in concordanta cu perioada
desfasurarii actiunilor.”
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Art.II – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 71/2019 privind
aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a programelor
sportive, în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru anul 2019, raman neschimbate.
Art.III - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.118
din 15 iulie 2019
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 privind aprobarea
Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila
cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea
realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2019
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 15 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare initiat de Presedintele Consiliului Judetean Braila si
raportul Directiei administratie publica, contencios;
Văzând avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
modificata si completata;
In baza art. 173 alin. 1 lit. „e” si alin. 7 lit. „c” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019;
Pe baza dispozitiilor art. 59 si 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
H O T A R A S T E:
Art.I – Anexa Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 privind aprobarea
Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele
unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective
de interes public, pentru anul 2019, se modifica, dupa cum urmeaza:
5.
Art.1.7 se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:
“1.7. - Colaborarea dintre autoritatea publică judeteana şi consiliile locale are la bază un contract
de asociere şi un scop de interes public, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. „e” si
alin. 7 lit. „c” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019.”
6.
Art. 1.12. se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:
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“1.12. - Solicitările unitatilor administrativ-teritoriale, se vor depune, de la data aprobarii prezentului
REGULAMENT, data limita de depunere a solicitarilor de finantare se stabileste la 26.08.2019.
7.
Art. 2.1. din modelul contractului de asociere se modifica urmand a avea urmatorul cuprins:
“2.1. Asocierea creata prin prezentul contract are ca temei legal art. 173 alin. 1 lit. „e” si alin. 7
lit. „c” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019, Hotararea Consiliului
Judetean Braila nr.____________, privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul
Judetean Braila, cu Comuna/orasul prin Consiliul local al comunei /orasului _________________,
din Judetul Braila, in vederea cofinantarii si realizarii lucrarilor_________________, si este o
asociere independenta, fara personalitate juridica, creata pe baza acordului intre Consiliul
Judetean Braila si Consiliul Local _______________.”
Art.II – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 privind
aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean
Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea
realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2019, raman neschimbate.
Art.III - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
AL
JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.119
din 15 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii ,,Proiectare si executie: Lucrari de executie teren sport – gazon
artificial, sat Albina, comuna Tichilesti, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 15 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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 Tichilesti nr. 3444/01.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 13265/01.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
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In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii ,,Proiectare si executie: Lucrari de executie teren sport – gazon artificial, sat Albina,
comuna Tichilesti, judetul Braila”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 122.400,00 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 107.299,02 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Tichilesti, prin Consiliul local al comunei Tichilesti, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Tichilesti, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei
Tichilesti, 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 Tichilesti, prin Consiliul Local al
comunei Tichilesti.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona.
A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.120
din 15 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii ,,Amenajare si imprejmuire cimitir sat Mihai Bravu, comuna
Victoria, judetul Braila”.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 15 iulie 2019;
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Avand in Referatul de aprobare 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 avizele 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 Victoria nr. 5148/21.06.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.12784/26.06.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii ,,Amenajare si imprejmuire cimitir sat Mihai Bravu, comuna Victoria, judetul Braila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 194.242,78 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 129.495,18 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Victoria, prin Consiliul local al comunei Victoria, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Victoria, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria,
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Victoria, prin Consiliul Local al
comunei Victoria.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona.
A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.121
din 15 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public pentru reducerea
consumului de energie electrica prin montare aparate de iluminat cu led in satul Mihai
Bravu, comuna Victoria, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 15 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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 Victoria nr. 5154/21.06.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.12786/26.06.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public pentru reducerea consumului de
energie electrica prin montare aparate de iluminat cu led in satul Mihai Bravu, comuna
Victoria, judetul Braila”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 177.533,14 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 118.355,43 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Victoria, prin Consiliul local al comunei Victoria, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Victoria, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria,
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 Victoria, prin Consiliul Local al
comunei Victoria.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.122
din 15 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Construire Centru Multifunctional si imprejmuire partiala, sat
Zavoaia, comuna Zavoaia, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 15 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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 Zavoaia nr. 2868/24.06.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.12830/26.06.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Construire Centru Multifunctional si imprejmuire partiala, sat Zavoaia, comuna
Zavoaia, judetul Braila”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 312.393,60 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
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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 251.393,40 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Zavoaia, prin Consiliul local al comunei Zavoaia, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Zavoaia, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia,
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 Zavoaia, prin Consiliul Local al
comunei Zavoaia.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi „Pentru”. S-au abtinut de la vot doamna Draghincescu Simona si domnul
Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.123
din 23 iulie 2019
privind : desemnarea unui consilier judetean ca membru al Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul Directiei administratie publica, contencios prin care se propune desemnarea unui consilier
judetean ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, ca urmare a demisiei d-lui
Cortez Vasile;
Avand in vedere demisia domnului Cortez Vasile, consilier judetean, din calitatea de
membru ATOP Braila inregistrata sub nr. 13135/28.06.2019;.
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a voturilor;
Pe baza prevederilor art. 17 alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si
functionarea Politiei Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9 din
Hotararea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
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H O T A R A S T E:
Art.1 – Se desemneaza doamna consilier judetean Banica Carmen Elena in calitatea de
membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila.
Art.2 - Hotararile Consiliului Judetean Braila nr. 159/2016 si 173/2016 se modifica in mod
corespunzator, cu prevederile prezentei hotarari.
Art.3 – Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform
procesului verbal de numarare a voturilor.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.124
din 23 iulie 2019

privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de
Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
cererea nr.12512/21.06.2019 inregistrata la Consiliul Judetean Braila, prin care domnul Da Ros
Mario Spiridon, solicita demisia din functia de membru din cadrul Consiliului de Administratie al
Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Braila;
Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr.
14555/16.07.2019 la proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Braila;
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale si Comisiei pentru sanatate si protectie sociala;
Potrivit dispozitiilor art.297 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.173 alin.1 lit.”f” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ;
Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a voturilor;
Avand in vedere dispozitiile art.176 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul prevederilor art.182 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ,
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H O T A R A S T E:
Art.1 – Domnul consilier judetean Avram Ionel se desemneaza in calitatea de reprezentant
al Consiliului Judetean Braila, in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a
Judetului Braila.
Art.2 – Pe data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotararii Consiliului
Judetean Braila nr.183/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila
in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Braila.
Art.3 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform
procesului verbal de numarare a voturilor.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.125
din 23 iulie 2019
privind : modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul Directiei administratie publica, contencios;
Vazand avizul Comisiei pentru administraţie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale ;
Luand in considerare adresa Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica nr. 13.931/08.07.2019;
In baza prevederilor art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica ;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
HOTARASTE :
Art. I – Art. 1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
“ Art. 1 - Se valideaza componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Braila, dupa cum urmeaza:
1. Sterea Rada
– Subprefect – Institutia Prefectului Braila
2. Gluga Constantin Adrian
– Inspector sef – Inspectoratul de Politie al
Judetului Braila
3. Mot Vasile
– Inspector sef – Inspectoratul de Jandarmi
24

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 8/2019_____________
4. Ion Cristian
5. Tanase Georgica
6. Calin Petrica
7. Vaduva Dumitru
8. Burtea Fanel
9. Dobrota Marius Valentin
10. Draghincescu Simona
11. Botea Viorel
12. Ion Dragan
13. Racu Stefan
14. Ciocarlan Milan

Judetean Braila
– Inspector sef – Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta “Dunarea” Braila
– Director executiv – Politia Locala Braila
– reprezentantul Corpului National al Politistilor
Braila
– consilier judetean
– consilier judetean
– consilier judetean
– consilier judetean
– consilier judetean
– reprezentant al comunitatii
– reprezentant al comunitatii
– reprezentant al comunitatii

Art. II - Art. 2 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
“Art. 2 - Se valideaza presedintele ales de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica
Braila, in persoana domnului consilier judetean Vaduva Dumitru”.
Art. III - Art. 3, litera “a” a Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
“Art. 3 – Se valideaza componenta nominala a comisiilor de lucru ale Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica Braila:
a) Comisia de coordonare, situatii de urgenta si pentru petitii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vaduva Dumitru
- presedinte ATOP – consilier judetean
Burtea Fanel
- consilier judetean
Gluga Constantin Adrian - Inspector sef I.P.J. Braila
Mot Vasile
- Inspector sef I.J.J. Braila
Ion Cristian
- Inspector sef I.S.U. “Dunarea” Braila
Tanase Georgica
- Director executiv Politia Locala Braila
Ion Dragan
- reprezentantul comunitatii Municipiului Braila”

Art. IV – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, raman nemodific
Art. V – Prezenta hotarare va fi comunicata Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, Biroului
resurse umane, salarizare, Institutiei Prefectului – Judetul Braila si persoanelor interesate prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „Pentru”. S-au abtinut de la vot domnii consilieri judeteni: Enuta Ionel, Cortez
Vasile, Da Ros Mario-Spiridon, Vacu Adrian Catalin, Sirbu Marian, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Cirligea Florin Eugen
si Lungu Danut.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.126
din 23 iulie 2019
privind: modificarea statului de functii al Directiei Judetene de Evidenta a
Persoanelor Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iunie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Biroului resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind modificarea statului de
functii al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, precum si Raportul Directiei
Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila nr.12609/01.07.2019;
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.478 alin.2 din O.U.G nr.57/2019 – Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit.”a” si alin.2 lit.”c”, ale art.182 si art.196 alin.1
lit.”a”din O.U.G nr.57/2019-Codul administrativ.
HOTARASTE:
Art.1. –Se aproba modificarea statului de functii al Directiei Judetene de Evidenta a
Persoanelor Braila, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila.
Art.3.– Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.127
din 23 iulie 2019
privind: aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetean Braila si Federatia
Romana de Karate Traditional in vederea organizarii Finalei Campionatului National de
Karate Traditional
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.14047/09.07.2019;
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Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati
sportive;
Urmare adresei Federatiei Romane de Karate Traditional nr. 46/a/03.07.2019, inregistrata
la Consiliul Judetean Braila sub nr. 14008/09.07.2019;
Avand in vedere Legea 69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu modificarile si
completarile ulterioare si Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
Conform prevederilor art.173 alin.5 lit.f si alin.7 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019
privind codul administrativ;
In temeiul prevederilor art. 182 alin.1 si art. 196 alin.1 lit.a coroborate cu dispozitiile art.139,
din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019,
HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba incheierea Protocolului de cooperare intre Consiliul Judetean Braila si
Federatia Romana de Karate Traditional in vederea organizarii Finalei Campionatului National
de Karate Traditional, prevazut in anexa care face parte din prezenta hotarare.
Art.2 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian
Chiriac, sa semneze in numele si pentru Consiliul Judetean Braila protocolul de colaborare
prevazut la art. 1.
Art.3 – Persoana desemnata pentru mentinerea contactului cu Federatia Romana de
Karate Traditional, in vederea identificarii si solutionarii problemelor ce decurg din aplicarea
protocolului, este domnul Gheorghe Stefan, Sef Serviciul administrativ.
Art.4 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Federatia Romana de
Karate Traditional va aduce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.5
- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija
Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.128
din 23 iulie 2019
privind: aprobarea finantarii programului sportiv “Voleiul, pas catre performanta in sportul
brailean” al Asociatiei Club Sportiv “Sport Plus” Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul
Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr. 14687/17.07.2019 si raportul Directiei
administrare patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr. 14681/17.07.2019;
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Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii
internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si
Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Tinand cont de adresa Asociatiei Club Sportiv “Sport Plus” Braila nr. 3/18.06.2019,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 12.087/18.06.2019;
Luand in dezbatere Raportul nr. 13.578/03.07.2019 al Comisiei de evaluare pentru
programele sportive finantate din fonduri publice;
Avand la baza Regulamentul privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a
programelor sportive aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 71/2019;
Avand in vedere:
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri
publice a proiectelor si programelor sportive.
Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 lit. “b”, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din Legea
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 5 lit. „f” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba finantarea programului sportiv “Voleiul, pas catre performanta in
sportul brailean” al Asociatiei Club Sportiv “Sport Plus” Braila, cu suma de 85.995,31 lei, conform
anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 – Finantarea programului sportiv mentionat la art. 1 isi va produce efectele juridice
prin intermediul contractului de finantare, anexa nr. 4 la Regulamentul privind conditiile, criteriile
si procedura de finantare a programelor sportive, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr. 71/2019.
Art.3 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian
Chiriac in vederea semnarii contractului de finantare mentionat la art. 2.
Art. 4 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei administrare patrimoniu si
evidenta bugetara, Compartimentului audit intern si Asociatiei Club Sportiv “Sport Plus” Braila, in
vederea ducerii la indeplinire.
Hotararea a fost adoptata cu 26 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.129
din 23 iulie 2019
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privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (Documentatie de Avizare
a Lucrarilor de Interventie) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii ,, Reabilitare si modernizare Statie de 0.4 kv – post transformare
pentru alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor existenti, a
investitiilor viitoare si in curs de realizare ” - Spitalul Judetean de Urgenta Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, inregistrat sub nr.14382/12.07.2019 si Raportul
Serviciului Tehnic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, inregistrat sub nr.
28716/11.07.2019;
Vazand avizele Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei de buget –finante,
administrarea domeniului public si privat al judetului;
Pe baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si
continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.
In temeiul prevederilor art. 196,alin. (1 ), lit. a, din OUG 57/2019, privind Codul
Administrativ.
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba documentatia tehnico-economica , faza D.A.L.I. (Documentatia de
Avizare a Lucrarilor de Interventie) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
” Reabilitare si modernizare Statie de 0.4 kv – post transformare pentru alimentarea cu energie
electrica a tuturor consumatorilor existenti, a investitiilor viitoare si in curs de realizare’’ din cadrul
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexei 1.
Art. 2. - Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultati din DALI (Documentatie de
Avizare Lucrari de Interventie) ai investitiei ,, Reabilitare si modernizare Statie de 0.4 kv – post
transformare pentru alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor existenti, a
investitiilor viitoare si in curs de realizare’’ - Spitalul Judetean de Urgenta Braila , conform anexei
nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Spitalul
Judetean de Urgenta Braila.
Art.4. - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija
Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.130
din 23 iulie 2019
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privind: Acordul de principiu al Consiliului Judetean Brăila pentru asocierea Judetului
Brăila, prin Consiliul Judetean Brăila, cu Municipiul Brăila, prin Consiliul Local
Municipal Brăila, pentru realizarea reabilitării și modernizării Stadionului
Municipal Brăila, în vederea promovării unor interese comune
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2019;
Urmare a adresei Primarului Municipiului Braila nr. 21041/04.07.2019, inregistrata la CJ
Braila cu nr. 13694/04.07.2019;
Având în vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judeţean Brăila si
rapoartul de specialitate al Direcţiei administraţie publică, contencios nr. 14677/17.07.2019;
Văzând avizele Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public si privat al
judeţului Comisia pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii internationale si
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultura, culte, tineret si activităţi sportive;
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. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art.1 - Consiliul Judetean Brăila își exprimă acordul de principiu pentru asocierea Judetului
Brăila, prin Consiliul Judetean Brăila, cu Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila,
pentru realizarea reabilitării și modernizării Stadionului Municipal Brăila, în vederea promovării
unor interese comune.
Art.2 - (1) În cadrul asocierii, Municipiul Brăila se obligă să întocmească Documentația de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție, precum și expertiza tehnică pentru realizarea obiectivului.
(2) După realizarea documentațiilor prevăzute la alin. (1), forma contractului de asociere,
în care se va prevedea, în mod expres, întinderea drepturilor și a obligațiilor părților, va fi supusă
analizei și aprobării autorităților deliberative.
Art.3 - Suma estimată realizării documentațiilor menționate la art. 2 alin. (1) este prevăzută
în bugetul local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 150/16.04.2019, la cap.
70.02, art. 71 alin. (03).
Art.4 - Bunul imobil denumit generic „Stadionul Municipal Brăila” are datele de identificare
prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.6 - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.131
din 23 iulie 2019
privind: modificarea Anexei nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean 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
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 14298/11.07.2019 si Referatul Directiei
Tehnice si Lucrari Publice nr. 14085/10.07.2019;
Vazand avizele 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.(1), din Ordonanta Guvernului nr.80/2001, privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art.173, alin.1, litera ,,f” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind
Codul administrativ;
In temeiul art. 182, alin.1 si art. 196, alin.1, lit. ,,a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind
Codul administrativ,
HOTARASTE:
Art.I - Se modifica si se completeaza 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.II - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr. 266/27 octombrie 2017,
raman neschimbate.
Art.III - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.IV - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.132
din 23 iulie 2019

privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
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Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT STRADAL IN COMUNA VADENI, JUDETUL BRAILA”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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. 4601/12.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.13781/15.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN
COMUNA VADENI, JUDETUL BRAILA”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 300.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 54,90% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 253.630,95 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Vadeni, prin Consiliul local al comunei 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 2019.
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 al comunei Vadeni,
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 Vadeni, prin Consiliul Local al
comunei Vadeni.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
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Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.133
din 23 iulie 2019
privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2019
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
- Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la
nr.14588/16.07.2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului Braila
pe anul 2019;
- Propunerile institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Braila privind
rectificarea bugetului pe anul 2019 si ale directiilor de specialitate si serviciilor din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila;
- Avizul Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;
In baza prevederilor art.5, alin.(2), art.19, alin. (2), din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale;
In baza prevederilor art. 173 alin. 3, lit. a, coroborat cu art.129, alin.4, art.182 coroborat
cu art.136, din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
HOTARASTE :
Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 1, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare, conform anexei
nr.1a, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare, conform anexei
nr.1b, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 - Se aproba rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri,
articole, alineate, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
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pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.5 - Se aproba rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole,
alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare, conform anexei nr.2a, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.6 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole,
alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2b, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.7 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole,
alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Centrul Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, conform anexei nr.3, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.8 - Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea
exercitiului bugetar 2018, la 98.033,95 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare pentru anul 2019.
Art.9 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.10 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.134
din 23 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul
Ianca, prin Consiliul Local al Orasului Ianca pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Asfaltare Drum Comunal 35 Berlesti-Limita hotar U.A.T.
Orasul Ianca”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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 Ianca nr. 15972/15.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.14526/16.07.2019;
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Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul
Ianca, prin Consiliul Local al Orasului Ianca pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Asfaltare Drum Comunal 35 Berlesti-Limita hotar U.A.T. Oras Ianca”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 800.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 45,49% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 1.040.731,05 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Orasului Ianca, prin Consiliul local al Orasului Ianca, pentru cofinantarea si realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din
bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului Ianca, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Orasul Ianca, prin Consiliul Local al Orasului Ianca, 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 Ianca, prin Consiliul Local al orasului
Ianca.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.135
din 23 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul
Faurei, prin Consiliul Local al Orasului Faurei pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “CONSTRUIRE PIATA AGROALIMENTARA”
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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. 4874/16.07.2019, inregistrată la Consiliul Judetean
Braila sub nr.14560/16.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul
Faurei, prin Consiliul Local al Orasului Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “CONSTRUIRE PIATA AGROALIMENTARA”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 440.800,70 lei cu T.V.A., reprezentând 50% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 708.097,89 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Orasului Faurei, prin Consiliul local al Orasului 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 2019.
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 al Orasului 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 al
orasului Faurei.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.136
din 23 iulie 2019

privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizarea strazii Rm. Sarat prin realizarea unei rigole
carosabile si a unei benzi de incadrare, limite str. Teilor - str. Prunilor si limite str.
Pescarilor - str. Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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. 4011/18.07.2019, inregistrată la Consiliul Judetean
Braila sub nr.14930/19.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr.118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Modernizarea strazii Rm. Sarat prin realizarea unei rigole carosabile si a unei benzi
de incadrare, limite str. Teilor - str. Prunilor si limite str. Pescarilor - str. Baltii, in comuna
Jirlau, judetul Braila”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 314.160,00 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 270.140,00 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Jirlau, prin Consiliul local al comunei 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 2019.
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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 Jirlau, prin Consiliul Local al comunei 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 comunei Jirlau, prin Consiliul Local al
comunei Jirlau.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.137
din 23 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizarea aleilor pietonale pe str. Rm. Sarat, limite
str. Florilor - str. Prunilor si limite str. Pescarilor - str. Baltii, in comuna Jirlau,
judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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. 4009/18.07.2019, inregistrată la Consiliul Judetean
Braila sub nr.14933/19.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
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H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Modernizarea aleilor pietonale pe str. Rm. Sarat, limite str. Florilor - str. Prunilor
si limite str. Pescarilor - str. Baltii, in comuna Jirlau, judetul Braila”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 85.840,00 lei cu T.V.A., reprezentând 39% din valoarea C+M, va fi suportata
din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 184.160,00 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Jirlau, prin Consiliul local al comunei 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 2019.
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 al comunei 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 al
comunei Jirlau.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.138
din 23 iulie 2019

privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare trotuare noi, podete si santuri betonate pe str.
1 Decembrie, Comuna Galbenu, Judetul Braila“
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
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Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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. 3172/15.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 14495/15.07.2019,
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Amenajare trotuare noi, podete si santuri betonate pe str. 1 Decembrie, Comuna
Galbenu, Judetul Braila“.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 337.430,86 lei cu T.V.A., reprezentând 48,67 % din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 417.453,80 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Galbenu, prin Consiliul local al comunei Galbenu, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Galbenu, aprobat pe anul 2019.
Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei
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 al
comunei Galbenu.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.139
din 23 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Sistem de Supraveghere Video pentru localitatea Satuc,
comuna Galbenu, judetul Braila“
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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. 3170/15.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 14496/15.07.2019,
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Galbenu, prin Consiliul Local al comunei 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 62.569,14 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportata
din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 61.412,76 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Galbenu, prin Consiliul local al comunei Galbenu, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Galbenu, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei
Galbenu, 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 Galbenu, prin Consiliul Local al
comunei Galbenu.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.140
din 23 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Reabilitare DC 2 km. 0+000 - km. 1+500, comuna Romanu,
judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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 Romanu nr. 3113/17.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.14690/17.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
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H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Reabilitare DC 2 km. 0+000 - km. 1+500, comuna Romanu, judetul Braila”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 462.260,21 lei cu T.V.A., reprezentând 90% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 51.362,25 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Romanu, prin Consiliul local al comunei Romanu, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Romanu, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu,
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 comunei Romanu, prin Consiliul Local al
comunei Romanu.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.141
din 23 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Construire sala de festivitati si imprejmuire, sat Muchea,
comuna Silistea”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
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Luand in considerare avizele 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 Silistea nr. 3746/09.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.14862/18.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Construire sala de festivitati si imprejmuire, sat Muchea, comuna Silistea”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 400.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 49.65% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 550.000,00 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Silistea, prin Consiliul local al comunei Silistea, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Silistea, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea,
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 comunei Silistea, prin Consiliul Local al
comunei Silistea.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.142
din 23 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca pentru
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Infiintare spatiu de joaca copii
in satul Surdila Gaiseanca, comuna Surdila Gaiseanca, jud. Braila”.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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 Gaiseanca nr. 2129/05.07.2019, inregistrată la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 13852/08.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Infiintare spatiu de joaca copii in satul Surdila Gaiseanca,
comuna Surdila Gaiseanca, jud. Braila”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 118.047,156 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 78.698,104 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Surdila Gaiseanca, prin Consiliul local al comunei Surdila Gaiseanca, pentru
cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Surdila Gaiseanca,
aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al
comunei Surdila Gaiseanca, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
45

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 8/2019_____________
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul
Local al comunei Surdila Gaiseanca.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.143
din 23 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Mircea Voda, prin Consiliul Local al comunei Mircea Voda pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare Corp C1 COMUNA MIRCEA- VODA,
JUDETUL BRAILA”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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 Mircea Voda nr. 3036/16.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.14.587/16.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Mircea Voda, prin Consiliul Local al comunei Mircea Voda pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Reabilitare Corp C1 COMUNA MIRCEA- VODA, JUDETUL BRAILA”.
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Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 211.610,23 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 197.360,49 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Mircea Voda, prin Consiliul local al comunei Mircea Voda, pentru cofinantarea
si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Mircea Voda, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Mircea Voda, prin Consiliul Local al comunei
Mircea Voda, 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 Mircea Voda, prin Consiliul Local
al comunei Mircea Voda.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.144
din 23 iulie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “REABILITARE PARTIALA STRADA CRINULUI SI
LILIACULUI, COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 23 iulie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare 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 avizele 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 Unirea nr. 2509/12.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.14372/12.07.2019;
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Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “REABILITARE PARTIALA STRADA CRINULUI SI LILIACULUI, COMUNA UNIREA,
JUDETUL BRAILA”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 229.839,11 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 180.157,69 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Unirea, prin Consiliul local al comunei 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 2019.
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 al comunei 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 al
comunei Unirea.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi „Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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*Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019, prezentul document parcurge etape preliminare pana la implementarea
procedurii privind Monitorul Oficial.
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