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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.1
din 30 ianuarie 2019
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.4/31 ianuarie 2017 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila, precum si a membrului
supleant in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul
Braila, structură partenerială consultativa, fara personalitate juridica, în sprijinul
Inspectoratului Scolar Judetean Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 ianuarie 2019;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr.
1380/23.01.2019;
Cererea domnului Mortu Viorel consilier judetean nr. 1259/22.01.2019.
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale si Comisiei de activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte,
tineret si activitati sportive;
Tinand seama de prevederile Anexei 1, Cap. II, art. 7 si 8 ale Ordinului Ministrului
Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 4456/8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general de
organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul
profesional şi tehnic;
Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a
voturilor;
Avand in vedere prevederile art.91, alin.5, lit.”a”, pct.1 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
Cu respectarea dispozitiilor art.59 din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative;
În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.I Art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.4/2017 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
“ Se aproba desemnarea reprezentantului si a membrului supleant ai Consiliului
Judetean Braila in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul
Braila, dupa cum urmeaza:
- Botea Viorel - membru titular
- Vaduva Dumitru - membru supleant ”
Art.II Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.173/2015 se modifica si se completeaza in
mod corespunzator, cu prevederile prezentei hotarari.
Art.III Incepand cu data prezentei , Hotararea Consiliului Judetean nr.109/2018 isi inceteaza
aplicabilitatea.
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Art.IV 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.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.2
din 30 ianuarie 2019
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/30 august 2017 privind
stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Braila si aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al acesteia
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 30 ianuarie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila inregistrat sub
nr.1145/10.01.2019 si Raportul Directiei Administratie Publica-Contencios nr.811/15.01.2019.
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice,
integrare si relatii internationale;
Avand in vedere prevederile art.5 alin.1 lit.”c” din Hotararea de Guvern 502/2017
privind organizarea si functionarea comisiei pentru protectia copilului
Potrivit dispozitiei art.115 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Adresa Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala nr.1448/DE/07.01.2019,
inregistrata la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila sub nr.
711/08.01.2019 si inaintata Consiliului Judetean Braila cu nr.579/11.01.2019;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.“d”, alin.5 lit.“a” pct.2 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.97, alin.1 si art.115 alin.1 lit.“c” din Legea administratiei publice locale,
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.I Art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/30 august 2017 se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
“Art.1 - Se aproba stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Braila,
dupa cum urmeaza :
1. Dumitrel Priceputu, secretarul judetului Braila – presedinte;
2. Simona Daniela Cimpoae, director general DGASPC Braila – vicepresedinte;
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3. Liliana Lenuta Petre , medic primar pediatru, reprezentant Directia de Sanatate
Publica Braila - membru;
4. Marilena Oancea, profesor, consilier scolar, reprezentant Inspectoratul Scolar
Judetean Braila – membru;
o Manuela Cazan, profesor, consilier scolar, reprezentant Inspectoratul Scolar
Judetean Braila – membru supleant;
5. Adrian Bernhard Ritzinger -reprezentant Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie
Sociala Braila – membru;
o Adriana Picui, reprezentant Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Braila – membru supleant;
6. Gabriela Honorina Popescu, reprezentant Asociatia de Binefacere Diaconia - membru
o Aurica Panturu, reprezentant Asociatia de Binefacere Diaconia – membru
supleant;
7. Lina Meirosu, reprezentant Asociatia Speranta pentru copii si adulti cu handicap membru;
o Cezarina Nicoleta Barbu, reprezentant Asociatia Speranta pentru copii si adulti
cu handicap – membru supleant. „
Art.II La data prezentei hotarari, celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr. 198/30 august 2017 privind stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului
Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia, raman
nemodificate.
Art.III Compartimentul cancelarie si arhiva, din cadrul Directiei administratie publica,
contencios va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate.
Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi “pentru” . Nu a participat la vot domnul consilier judetean
Sirbu Marian.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.3
din 30 ianuarie 2019
privind: modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de
Urgenta Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 ianuarie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind modificarea
organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila, precum si
adresa nr.1505/11.01.2019 a Spitalului Judetean de Urgenta Braila ;
Pe baza avizului Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si al Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale;
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Vazand Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/10.01.2019 privind avizarea
modificarii organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila ;
Avand in vedere prevederile H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice, Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile
sanitare publice din sectorul sanitar;
In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”, alin.2 lit.”c” si alin.5 lit ”a” pct.3 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba modificarea organigramei Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform
anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila,
conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Spitalul
Judetean de Urgenta Braila.
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fostadoptata cu 26 de voturi “pentru”.S-au abtinut de la voturmatoriidomniconsilierijudeteni:
Iordache Stefan Catalin, Lungu Danut, Nechita Ovidiu, SirbuMarian .
NOTA: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judetean Braila si pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.4
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul Braila,
pentru anul scolar 2019 - 2020
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 ianuarie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr.
1205/22.01.2019, la proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de
invatamant special din judetul Braila, pentru anul scolar 2019 - 2020;
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In baza avizului conform al Inspectoratului Scolar Judetean Braila transmis prin adresa
nr. 105/11.01.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 931/16.01.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de administratie publica locala, juridica,
relatii publice, integrare, relatii internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice,
invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive;
In conformitate cu dispozitiile art. 61 alin. 2 din din Legea educatiei nationale nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 23 și 24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei
de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de
antepreșcolari prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar
pentru anul 2019 – 2020, aprobată prin Ordinul Ministerului .Educației Naționale nr.
5235/2018;
Conform prevederilor art. 91 alin. 5 lit. “a” pct. 1 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba organizarea retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, pentru
anul scolar 2019 – 2020, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica,
contencios, va comunica prezenta hotarare celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 29 voturi “pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache
Stefan Catalin.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Judetean Braila si pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.5
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea
cererilor si in repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte,
destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu
nr.464/10.01.2019;
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Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii public si internationale;
Avand in vedere avizul favorabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice
nr.145433/06.12.2018,
inregistrat
la
Consiliul
Judetean
Braila
sub
nr.24015/12.12.2018, privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea
cererilor si in repartizarea locuintelor, destinate inchirierii pentru tinerii specialisti din domeniul
sanatatii;
In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale
pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului
Romaniei nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si art.115 alin.1 lit. (c) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in
repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate inchirierii
pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii.
Art.2 Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate care se vor aplica pentru repartizarea
locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte in municipiul Braila, strada Sos
Buzaului nr.15 A, cu 31 unitati locative, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din
domeniul sanatatii, sunt cuprinse in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila.
Art.4 Prin grija Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica,
Contencios prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 voturi „pentru”.S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache
Stefan Catalin. Domnul consilier judetean Varga Vasile Constantin nu a fost prezent in sala.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.6
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre
Secretariatul tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a judetului Braila, a unui autoturism
proprietate privata a Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data de
31.01.2025
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 ianuarie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 587/14.01.2019 si Adresa Structurii
Teritoriale pentru Probleme Speciale Braila nr. 568BR/28.11.2018, inregistrata la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 22983/28.11.2018;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
In conformitate cu prevederile art. 13 alin. 5 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.
219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind
rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public si art. 124 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
In temeiul prevederilor art.97 alin.(1) si art.115 alin.1, lit. “c” din legea administratiei
publice locale, Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de transmitere in folosinta gratuita catre Secretariatul
tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a judetului Braila, a unui autoturism proprietate privata a
Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data de 31.01.2025, avand datele de
identificare prevazute in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Utilizarea autovehiculului se face numai in interesul serviciului si in concordanta cu
activitatile organizate si desfasurate de catre Secretariatul tehnic al Comisiei Mixte de
Rechizitii a judetului Braila cu respectarea programului acestei structuri.
Art.3 In afara activitatilor organizate si desfasurate de catre Secretariatul tehnic al Comisiei
Mixte de Rechizitii autoturismul stationeaza in parcarea Consiliului Judetean Braila.
Art.4 Cu respectarea prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si Secretariatul tehnic al Comisiei
Mixte de Rechizitii a judetului Braila.
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati si transmisa celor in
drept.
Hotararea a fost adoptata cu 28 voturi “pentru”. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin. Domnul consilier judetean Varga Vasile Constantin nu a fost prezent in sala.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.7
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, a unui
autoturism proprietate privata a Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data
de 30.01.2025
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 ianuarie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.590/14.01.2019 si Adresa
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al judetului Braila nr.2305357/2019,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 345/2019 ;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
În conformitate cu prevederile art. 20, alin. 2 din O.G. nr. 88/2001 privind infiintarea,
organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata
cu modificari si completari din Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si
art. 124 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.97 alin.(1) si art.115 alin.1, lit. “c” din legea administratiei
publice locale, Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, a unui autoturism,
proprietate privata a Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data de 30.01.2025,
avand datele de identificare prevazute in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Utilizarea autovehiculului se face numai in interesul serviciului si in concordanta cu
activitatile organizate si desfasurate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
“Dunarea” al judetului Braila cu respectarea programului acestei institutii.
Art.3 Cheltuielile privind intretinerea bunului transmis vor fi asigurate din bugetul propriu al
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila.
Art.4 Cu respectarea prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila.
Art.5 Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi
comunicata celor interesati si transmisa celor in drept.
Hotararea a fost adoptata cu 29 voturi “pentru”. Domnul consilier judetean Varga Vasile Constantin nu a
fost prezent in sala.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.8
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea executiei bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul IV
al anului 2018
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 30 ianuarie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila
precum si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara privind aprobarea
executiei bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul IV al anului 2018, inregistrat la
nr. 1143/22.01.2019.
Vazand raportul de avizare al Comisiei Buget – Finante, Administrarea Domeniului
Public si Privat al judetului;
In baza art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare ;
In temeiulprevederilorart. 97 si ale art.115 alin 1, lit.”c” din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba executia bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul IV al anului
2018, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b parti integrante din prezenta hotarare.
Art.2 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica,Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi “pentru”. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni :
Iordache Stefan Catalin, Cirligea Florin Eugen, Cortez Vasile, Da Ros Mario Spiridon, Danaila Zaharia
Alexandru, Enuta Ionel, Lungu Danut, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile,Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin.
Domnul consilier judetean Varga Vasile Constantin nu a fost prezent in sala.
NOTA: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judetean Braila si pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.9
din 30 ianuarie 2019
privind: stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului
contractual din cadrul familiei ocupationale »Administratie » din aparatul de
specialitate al Consiliului Judetean Braila
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 ianuarie 2019;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
avizul Comisiei paritare, precum si avizul reprezentantilor personalului contractual ;
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice,
integrare si relatii internationale, precum si avizul Comisiei de buget finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului ;
Avand in Raportul Directiei administratie publica, contencios, Raportul Directiei
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Raportul Biroului resurse umane, salarizare la
proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si
personalului contractual din cadrul familiei ocupationale »Administratie » din aparatul de
specialitate al Consiliului Judetean Braila ;
Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice, precum si prevederile H.G nr.937/2018 pentru stabilirea
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;
In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”,si alin.2 lit.”c”, ale art.97 alin.1 si art.115
alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se stabilesc salariile de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din
cadrul familiei ocupationale »Administratie » din aparatul de specialitate al Consiliului
Judetean Braila, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.310/28.12.2017, cu modificarile aduse de
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.158/31.08.2018 isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Biroul
resurse umane, salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fostadoptata cu18 voturi “pentru”. Au votatimpotrivaurmatoriidomniconsilierijudeteni : Iordache
Stefan Catalin, Cirligea Florin Eugen, Cortez Vasile, Da Ros Mario Spiridon, DanailaZahariaAlexandru,
EnutaIonel, Lungu Danut, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile,Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin.
DomnulconsilierjudeteanVargaVasile Constantin nu a fost prezent in sala.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Judetean Braila si pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Caraman Pavel din
localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 13664/04.01.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
94/04.01.2019, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și
cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Caraman Pavel din
localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 95/04.01.2019;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Caraman Pavel din localitatea Silistraru,
comuna Traian, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Brăila, 04.01.2019
Nr. 3
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 3 din 04.01.2019

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
DIN G.P. CARAMAN PAVEL DIN LOCALITATEA SILISTRARU, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a
cadrul C.M.V.I.
exploatațiilor care dețin suine și
- Medic
imediat
inventarierea animalelor
veterinar oficial
receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P. Caraman
Pavel, RO0442390128,
cuprinzând exploatațiile posibil
infectate (suspecte) dintr-o arie
- D.S.V.S.A.
determinată care va fi apreciată
- C.L.C.B.
imediat
de către autoritatea veterinară
- proprietar
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
până la
Agricultură
pentru lichidarea rapidă a
eradicarea
Județeană
focarelor de boală cât și a
focarului
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
Se interzice circulația animalelor - M.V.L.P.I. din
imediat
20

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

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

C.S.V.S.A.O.,
primar,
reprezentanți ai:
Instituției
Prefectului, Direcției
pentru Agricultură
Județeană, O.J.Z.,
A.P.M., S.G.A.
- MVLPI din cadrul
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Nr.
crt.

Măsura
și a persoanelor în locurile
contaminate cu excepția
aprobării autorității competente

5

Se vor izola animalele afectate
sau moarte pe parcursul nopții,
pentru a fi luate în evidență a
doua zi, de către comisia de
inventariere

6

Cadavrele animalelor moarte,
carnea ori produsele obținute
prin tăierea de necesitate se vor
păstra (fără a le înstrăina ori
valorifica) în vederea
neutralizării

7

8

9

10

11

Carcasele porcilor morți sau
uciși trebuie să fie
procesate/distruse sub
supraveghere oficială
Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite
și orice alte obiecte care pot fi
purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz
Furajele care au venit în contact
cu animalele bolnave sau care
sunt suspecte de contaminare,
se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra
altor animale
Prelevarea unui număr suficient
de probe de la porci, în
conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii
lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane
Efectuarea curățeniei mecanice
și aplicarea măsurilor D.D.D. în

Instituții
implicate în
aplicare
cadrul CMVI
- Medic
veterinar
Oficial
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic
veterinar oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare

imediat

imediat

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- A.P.M.

imediat

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

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

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

imediat

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

- Medic
veterinar oficial

până la
eradicarea

- Medic veterinar
oficial
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Nr.
crt.

Măsura
focar

12

13

14

1

2

3

4

Afișarea posterelor de
avertizare "INTRAREA
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile

Instituții
implicate în
aplicare
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare
focarului

imediat

Asigurarea de personal,
- D.S.V.S.A.
materiale, utilaje și echipamente
- U.A.T.
imediat și
necesare pentru intervenția în
- S.C.
permanent
focar, în scopul lichidării
acestuia
Ecarisarea teritoriului și
- D.S.V.S.A.
eliminarea cadavrelor și a
- U.A.T.
până la
tuturor materialelor în incinta
- A.P.M.
eradicarea
exploatației, conform Reg CE
- D.S.P.
focarului
nr. 1069/2009 și a Reg.
- S.G.A.
142/2011
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în
jurul focarului de pestă porcină
africană din G.P. Caraman
D.S.V.S.A.
imediat
Pavel din localitatea Silistraru,
comuna Traian, județul Brăila
Carcasele porcilor morți sau
- D.S.V.S.A.
uciși trebuie să fie
- Primărie
imediat
procesate/distruse sub
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient
de probe de la porci, în
conformitate cu manualul de
- D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii
imediat
- C.L.C.B.
lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane
- D.S.V.S.A.
Amplasarea dezinfectoarelor
- primăriile
rutiere la limita dintre zona de
U.A.T.- lor din
imediat
protecție și zona de
zona de
supraveghere
protecție și de
supraveghere
22

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- Dr. Gicu Drăgan,
director executiv
DSVSA Brăila
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar
oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.

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

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

5

Catagrafierea tuturor suinelor
din gospodăriile populației,
exploatații comerciale, fondurile
de vânătoare, grădini zoologice

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

imediat

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

imediat și
permanent

8

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

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

9

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

10

Efectuarea curățeniei mecanice
și aplicarea măsurilor D.D.D. în
focar

- D.S.V.S.A.
- Proprietar

până la
eradicarea
focarului

11

Completarea stocurilor de

- D.S.V.S.A.

imediat și

23

permanent

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- administratori
S.C.
- Medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

Medici veterinari
împuterniciți de
către D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre
Armenac, șeful
L.S.V.S.A.J.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

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

12

13

14

15

16

17

18

Instituții
implicate în
aplicare
- U.A.T.
- S.C.

- D.S.V.S.A.
Colectarea, înregistrarea,
- L.S.V.S.A.J.
procesarea statistică a datelor și
- Directia Silvică
utilizarea lor în acțiunile de
- A.J.V.P.S.
combatere și eradicare a pestei
- A.V.P.
porcine africane
- proprietar

Interzicerea aglomerărilor de
animale din specii receptive în
târguri de animale, expoziții, circ
etc.

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

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Distrugerea cadavrelor
- proprietar
animalelor suspecte de pestă
- A.P.M.
porcină africană
- D.S.P.
- S.G.A.
Instalarea de dezinfectoare la
- D.S.V.S.A.
intrarea și ieșirea din zonele
- U.A.T.
infectate și în gospodăriile
populației care dețin porci
Dezinfecția de către
- U.A.T.
proprietar/utilizator a tuturor
- Direcția pentru
mașinilor agricole, combine,
Agricultură
tractoare, la ieșirea din tarlale și
Județeană
deplasarea acestora dintr-o solă
- proprietar
în alta
Ecarisarea teritoriului și
- D.S.V.S.A.
24

Perioada de
realizare
pemanent

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- primari
- administratorii
S.C.

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionarii
fondurilor private
de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

permanent

până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la

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

-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

eliminarea cadavrelor și a
tuturor materialelor cu risc din
focar

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- proprietar
- reprezentanți
A.P.M., Garda de
mediu, S.G.A.,
D.S.P.
- primari

- U.A.T.
eradicarea
- A.P.M.
focarului
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de
mediu
- Instituția
Prefectului
C.S.V.Z., primar,
- D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
reprezentanți ai:
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
până la
Instituției
Agricultură
19
pentru lichidarea rapidă a
eradicarea Prefectului, Direcției
Județeană
focarului
pentru Agricultură
focarelor de boală cât și a
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
Județeană, O.J.Z.,
- A.P.M.
A.P.M., S.G.A.
- S.G.A.
- Primării
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat
operațiunile de curățenie, dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală

1

2

3

4

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană care cuprinde
localitățile din județul Brăila:
D.S.V.S.A.
imediat
Comăneasca, Scorțaru Vechi,
Tudor Vladimirescu, Traian,
Albina, Morotești, Unirea
Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

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

Efectuarea unei inspecții clinice
periodice a suinelor domestice.
- D.S.V.S.A.,
Toți porcii morți sau bolnavi dintrprin cele 45 de
o exploatație trebuie de îndată
C.S.V.C.,
declarați autorității competente,
- M.V.L.P.
care procedează la investigațiile
ferme
corespun- zătoare, în
conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic
Evaluarea numărului și
- Direcția Silvică
arealurilor de viață a mistreților
- A.J.V.P.S.
din zona de supraveghere
- A.V.P.
delimitată
25

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

până la
eradicarea
focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.

până la
eradicarea
focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
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Nr.
crt.

Măsura

5

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

6

Interzicerea circulației și
transportul porcilor pe drumurile
publice sau private, excluzând,
dacă este necesar, drumurile de
deservire a exploatațiilor, cu
excepția aprobării de către
autoritățile competente

7

8

9

Ieșirea animalelor domestice din
zona de supraveghere,
indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile,
cu excepția porcilor destinați
abatorizării și a celor care au
obținut aprobarea autorităților
veterinare locale
Informarea și educarea
crescătorilor sau deținătorilor de
animale cu privire la efectuarea
unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și
obligativitatea anunțării oricărei
modificări a stării de sănătate a
animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit
ori medicului veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care
a fost utilizat la transportul
porcilor nu poate părăsi zona
fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere
pentru controlul circulației
suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la
aceștia

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

26

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- gestionarii
fondurilor private
de vânătoare
- director Direcția
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de
vânătoare
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

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

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.2/2019_____________
LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de
Combatere a Bolilor; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate;
C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale;
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. =
Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic
veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul
de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean
pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale;
S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Victor Nicolita din
localitatea Traian, comuna Traian, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 10001/04.01.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
111/04.01.2019, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Victor Nicolita din
localitatea Traian, comuna Traian, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 112/04.01.2019;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Victor Nicolita din localitatea Traian, comuna
Traian, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
27
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Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Brăila, 04.01.2019
Nr. 4
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 4 din 04.01.2019

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
DIN G.P. VICTOR NICOLITA DIN LOCALITATEA TRAIAN, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a
cadrul C.M.V.I.
exploatațiilor care dețin suine și
- Medic
imediat
inventarierea animalelor
veterinar oficial
receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P. Victor
Nicolita, RO0442110116,
localitatea Traian, cuprinzând
exploatațiile posibil infectate
- D.S.V.S.A.
(suspecte) dintr-o arie
- C.L.C.B.
imediat
determinată care va fi apreciată
- proprietar
de către autoritatea veterinară
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar
- Instituția
Evaluarea animalelor ucise în
Prefectului
cadrul măsurilor ce se întreprind
-D.S.V.S.A.
până la
eradicarea
pentru lichidarea rapidă a
- Direcția pentru
focarelor de boală cât și a
Agricultură
focarului
pagubelor colaterale
Județeană
- O.J.Z.
28

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

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

C.S.V.S.A.O.,
primar,
reprezentanți ai:
Instituției
Prefectului, Direcției
pentru Agricultură
Județeană, O.J.Z.,
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Nr.
crt.

4

5

6

7

8

9

10

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația animalelor
- Medic
și a persoanelor în locurile
veterinar
contaminate cu excepția
Oficial
aprobării autorității competente
-UAT
- I.P.J.
Se vor izola animalele afectate
- M.V.L.P.I. din
sau moarte pe parcursul nopții,
cadrul CMVI
pentru a fi luate în evidență a
-Medic veterinar
oficial
doua zi, de către comisia de
inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte,
carnea ori produsele obținute
prin tăierea de necesitate se vor
păstra (fără a le înstrăina ori
valorifica) în vederea
neutralizării
Carcasele porcilor morți sau
uciși trebuie să fie
procesate/distruse sub
supraveghere oficială
Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite
și orice alte obiecte care pot fi
purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz
Furajele care au venit în contact
cu animalele bolnave sau care
sunt suspecte de contaminare,
se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra
altor animale
Prelevarea unui număr suficient
de probe de la porci, în
conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii
lor, pentru a confirma sau

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic
veterinar oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare

imediat

imediat

imediat

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- A.P.M.

imediat

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

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

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

imediat

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

29
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

infirma prezența virusului pestei
porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice
și aplicarea măsurilor D.D.D. în
focar

12

Afișarea posterelor de
avertizare "INTRAREA
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile

13

14

1

2

3

4

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

până la
eradicarea
focarului

imediat

Asigurarea de personal,
- D.S.V.S.A.
materiale, utilaje și echipamente
- U.A.T.
imediat și
necesare pentru intervenția în
- S.C.
permanent
focar, în scopul lichidării
acestuia
Ecarisarea teritoriului și
- D.S.V.S.A.
eliminarea cadavrelor și a
- U.A.T.
până la
tuturor materialelor în incinta
- A.P.M.
eradicarea
exploatației, conform Reg CE
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
nr. 1069/2009 și a Reg.
142/2011
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în
jurul focarului de pestă porcină
africană conform Anexa 1
D.S.V.S.A.
imediat
localitatea Traian, comuna
Traian, județul Brăila
Carcasele porcilor morți sau
- D.S.V.S.A.
uciși trebuie să fie
- Primărie
imediat
procesate/distruse sub
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient
de probe de la porci, în
conformitate cu manualul de
- D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii
imediat
- C.L.C.B.
lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane
Amplasarea dezinfectoarelor
- D.S.V.S.A.
imediat
rutiere la limita dintre zona de
- primăriile
30

- Medic veterinar
oficial
- Dr. Gicu Drăgan,
director executiv
DSVSA Brăila
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar
oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.

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

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
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Nr.
crt.

Măsura
protecție și zona de
supraveghere

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

U.A.T.- lor din
zona de
protecție și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

5

Catagrafierea tuturor suinelor
din gospodăriile populației,
exploatații comerciale, fondurile
de vânătoare, grădini zoologice

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

imediat

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

imediat și
permanent

7

8

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

9

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

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

permanent

10

Efectuarea curățeniei mecanice

- D.S.V.S.A.

până la

31

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- administratori
S.C.
- Medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

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

Măsura
și aplicarea măsurilor D.D.D. în
focar

11

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

Instituții
implicate în
aplicare
- Proprietar

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

12

- D.S.V.S.A.
Colectarea, înregistrarea,
- L.S.V.S.A.J.
procesarea statistică a datelor și
- Directia Silvică
utilizarea lor în acțiunile de
- A.J.V.P.S.
combatere și eradicare a pestei
- A.V.P.
porcine africane
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de
animale din specii receptive în
târguri de animale, expoziții, circ
etc.

14

15

16

17

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

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Distrugerea cadavrelor
- proprietar
animalelor suspecte de pestă
- A.P.M.
porcină africană
- D.S.P.
- S.G.A.
Instalarea de dezinfectoare la
- D.S.V.S.A.
intrarea și ieșirea din zonele
- U.A.T.
infectate și în gospodăriile
populației care dețin porci
Dezinfecția de către
- U.A.T.
proprietar/utilizator a tuturor
- Direcția pentru
mașinilor agricole, combine,
Agricultură
32

Perioada de
realizare
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionarii
fondurilor private
de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

permanent

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

-primari
-DADR
-proprietar
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Nr.
crt.

Măsura
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă
în alta

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

Județeană
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
Ecarisarea teritoriului și
- A.P.M.
până la
- reprezentanți
eliminarea cadavrelor și a
18
- S.G.A.
eradicarea
A.P.M., Garda de
tuturor materialelor cu risc din
- D.S.P.
focarului
mediu, S.G.A.,
focar
- Garda de
D.S.P.
mediu
- primari
- Instituția
Prefectului
C.S.V.Z., primar,
- D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
reprezentanți ai:
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
până la
Instituției
Agricultură
19
pentru lichidarea rapidă a
eradicarea Prefectului, Direcției
Județeană
focarelor de boală cât și a
focarului
pentru Agricultură
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
Județeană, O.J.Z.,
- A.P.M.
A.P.M., S.G.A.
- S.G.A.
- Primării
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat
operațiunile de curățenie, dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană conform Anexa
1, care cuprinde localitățile din
județul Brăila: Tudor
D.S.V.S.A.
imediat
Vladimirescu, Silistraru, Unirea,
Morotești, Urleasca, Țepeș
Vodă, Movila Miresii,
Comănesca, Scorțaru Vechi,
Căldărușa

2

Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

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

3

Efectuarea unei inspecții clinice
periodice a suinelor domestice.
Toți porcii morți sau bolnavi dintro exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente,
care procedează la investigațiile

- D.S.V.S.A.,
prin cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P.
ferme
33

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

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

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine
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Nr.
crt.

Măsura

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

până la
eradicarea
focarului

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

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

permanent

- director Direcția
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de
vânătoare

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

Instituții
implicate în
aplicare

corespun- zătoare, în
conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

Evaluarea numărului și
arealurilor de viață a mistreților
din zona de supraveghere
delimitată: FV11 Brăila, FV12
Tudor Vladimirescu, FV16
Comăneasca, FV31 Urleasca

5

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

6

Interzicerea circulației și
transportul porcilor pe drumurile
publice sau private, excluzând,
dacă este necesar, drumurile de
deservire a exploatațiilor, cu
excepția aprobării de către
autoritățile competente

7

8

9

Ieșirea animalelor domestice din
zona de supraveghere,
indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile,
cu excepția porcilor destinați
abatorizării și a celor care au
obținut aprobarea autorităților
veterinare locale
Informarea și educarea
crescătorilor sau deținătorilor de
animale cu privire la efectuarea
unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și
obligativitatea anunțării oricărei
modificări a stării de sănătate a
animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit
ori medicului veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care
a fost utilizat la transportul

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

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

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

permanent

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

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

imediat și
până la

- medicii oficiali
veterinari zonali

34
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

porcilor nu poate părăsi zona
- I.P.J.
ridicarea
fără a fi curățat și dezinfectat
- S.P.F.
restricţiilor
- instituirea de filtre rutiere
- I.S.U.
aplicate în
pentru controlul circulației
jurul
suinelor, a produselor și a
focarului
subproduselor provenite de la
aceștia
LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de
Combatere a Bolilor; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate;
C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale;
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. =
Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic
veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul
de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean
pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale;
S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Spinu Nicu din localitatea
Ianca, oraș Ianca, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 10039/08.01.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
247/08.01.2019, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție
35

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.2/2019_____________
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Spinu Nicu din
localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 248/08.01.2019;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Spinu Nicu din localitatea Ianca, oraș Ianca,
județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Brăila, 08.01.2019
Nr. 5
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 5 din 08.01.2019

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
DIN G.P. SPINU NICU DIN LOCALITATEA IANCA, ORAȘ IANCA, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a
cadrul C.M.V.I.
exploatațiilor care dețin suine și
- Medic
imediat
inventarierea animalelor
veterinar oficial
receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P. Spinu
- D.S.V.S.A.
Nicu, RO04433400976,
- C.L.C.B.
imediat
cuprinzând exploatațiile posibil
- proprietar
infectate (suspecte) dintr-o arie
36

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

până la
eradicarea
focarului

C.S.V.S.A.O.,
primar,
reprezentanți ai:
Instituției
Prefectului, Direcției
pentru Agricultură
Județeană, O.J.Z.,
A.P.M., S.G.A.

imediat

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar

determinată care va fi apreciată
de către autoritatea veterinară
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar

3

4

5

6

7

8

- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
Agricultură
pentru lichidarea rapidă a
Județeană
focarelor de boală cât și a
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația animalelor
- Medic
și a persoanelor în locurile
veterinar
contaminate cu excepția
Oficial
aprobării autorității competente
-UAT
- I.P.J.
Se vor izola animalele afectate
- M.V.L.P.I. din
sau moarte pe parcursul nopții,
cadrul CMVI
pentru a fi luate în evidență a
-Medic veterinar
doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte,
carnea ori produsele obținute
prin tăierea de necesitate se vor
păstra (fără a le înstrăina ori
valorifica) în vederea
neutralizării

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic
veterinar oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

Carcasele porcilor morți sau
uciși trebuie să fie
procesate/distruse sub
supraveghere oficială
Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite
și orice alte obiecte care pot fi
purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
37

imediat

imediat

imediat

imediat

- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar
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Nr.
crt.

9

10

Măsura
dezinfectării, după caz
Furajele care au venit în contact
cu animalele bolnave sau care
sunt suspecte de contaminare,
se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra
altor animale
Prelevarea unui număr suficient
de probe de la porci, în
conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii
lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice
și aplicarea măsurilor D.D.D. în
focar

12

Afișarea posterelor de
avertizare "INTRAREA
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile

13

14

1

Instituții
implicate în
aplicare

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

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

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

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

până la
eradicarea
focarului

imediat

Asigurarea de personal,
- D.S.V.S.A.
materiale, utilaje și echipamente
- U.A.T.
imediat și
necesare pentru intervenția în
- S.C.
permanent
focar, în scopul lichidării
acestuia
- D.S.V.S.A.
Ecarisarea teritoriului și
eliminarea cadavrelor și a
- U.A.T.
până la
tuturor materialelor în incinta
- A.P.M.
eradicarea
exploatației, conform Reg CE
- D.S.P.
focarului
nr. 1069/2009 și a Reg.
- S.G.A.
142/2011
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în
jurul focarului de pestă porcină
africană din G.P. Spinu Nicu,
D.S.V.S.A.
imediat
localitățile: Ianca, Perișoru,
Plopu, județul Brăila
38

- Medic veterinar
oficial
- Dr. Gicu Drăgan,
director executiv
DSVSA Brăila
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar
oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

2

3

4

Măsura
Carcasele porcilor morți sau
uciși trebuie să fie
procesate/distruse sub
supraveghere oficială
Prelevarea unui număr suficient
de probe de la porci, în
conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii
lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

imediat

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

imediat

- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de
protecție și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor
din gospodăriile populației,
exploatații comerciale, fondurile
de vânătoare, grădini zoologice

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

imediat

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice
periodice a suinelor domestice
și înregistrarea tuturor

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

imediat și
permanent

39

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.

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

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- administratori
S.C.
- Medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de
către D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

modificărilor constatate în
starea de sănătate a acestora

9

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

10

Efectuarea curățeniei mecanice
și aplicarea măsurilor D.D.D. în
focar

11

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

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.
- D.S.V.S.A.
- Proprietar

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

12

- D.S.V.S.A.
Colectarea, înregistrarea,
- L.S.V.S.A.J.
procesarea statistică a datelor și
- Directia Silvică
utilizarea lor în acțiunile de
- A.J.V.P.S.
combatere și eradicare a pestei
- A.V.P.
porcine africane
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de
animale din specii receptive în
târguri de animale, expoziții, circ
etc.

14

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți

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

40

permanent

până la
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

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

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionarii
fondurilor private
de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

permanent

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.2/2019_____________
Nr.
crt.

15

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Distrugerea cadavrelor
animalelor suspecte de pestă
porcină africană

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

Perioada de
realizare
până la
eradicarea
focarului

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea
A.P.M., D.S.P.,
S.G.A.

Instalarea de dezinfectoare la
până la
- D.S.V.S.A.
intrarea și ieșirea din zonele
eradicarea
- D.S.V.S.A.
16
- U.A.T.
infectate și în gospodăriile
focarului
- primari
populației care dețin porci
Dezinfecția de către
- U.A.T.
proprietar/utilizator a tuturor
până la
- Direcția pentru
-primari
mașinilor agricole, combine,
eradicarea
17
Agricultură
-DADR
tractoare, la ieșirea din tarlale și
focarului
Județeană
-proprietar
deplasarea acestora dintr-o solă
- proprietar
în alta
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
Ecarisarea teritoriului și
- A.P.M.
până la
- reprezentanți
eliminarea cadavrelor și a
18
- S.G.A.
eradicarea
A.P.M., Garda de
tuturor materialelor cu risc din
- D.S.P.
focarului
mediu, S.G.A.,
focar
- Garda de
D.S.P.
mediu
- primari
- Instituția
Prefectului
C.S.V.Z., primar,
- D.S.V.S.A.
reprezentanți ai:
Evaluarea animalelor ucise în
- Direcția pentru
până la
Instituției
cadrul măsurilor ce se întreprind
Agricultură
eradicarea Prefectului, Direcției
19
pentru lichidarea rapidă a
Județeană
focarelor de boală cât și a
focarului
pentru Agricultură
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
Județeană, O.J.Z.,
- A.P.M.
A.P.M., S.G.A.
- S.G.A.
- Primării
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat
operațiunile de curățenie, dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală

1

2

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană care cuprinde
localitățile din județul Brăila:
D.S.V.S.A.
imediat
Dedulești, Mircea Vodă,
Berlești, Oprișenești, Esna,
Mihail Kogălniceanu
Identificarea tuturor
D.S.V.S.A., prin
până la
41

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

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.2/2019_____________
Nr.
crt.

Măsura
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice
periodice a suinelor domestice.
Toți porcii morți sau bolnavi dintro exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente,
care procedează la investigațiile
corespun- zătoare, în
conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

cele 45 de
C.S.V.C.

eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

permanent

- director Direcția
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de
vânătoare

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

4

5

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

6

Interzicerea circulației și
transportul porcilor pe drumurile
publice sau private, excluzând,
dacă este necesar, drumurile de
deservire a exploatațiilor, cu
excepția aprobării de către
autoritățile competente

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

Ieșirea animalelor domestice din
zona de supraveghere,
indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile,
cu excepția porcilor destinați
abatorizării și a celor care au
obținut aprobarea autorităților
veterinare locale
Informarea și educarea
crescătorilor sau deținătorilor de
animale cu privire la efectuarea

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări
- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.

8

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

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

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

7

până la
eradicarea
focarului

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.

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

42

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului
permanent

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

Măsura
unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și
obligativitatea anunțării oricărei
modificări a stării de sănătate a
animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit
ori medicului veterinar zonal

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

- primării
- administratori
ferme suine

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- primari

Niciun camion sau vehicul care
- medicii oficiali
a fost utilizat la transportul
imediat și
veterinari zonali
porcilor nu poate părăsi zona
- D.S.V.S.A.
până la
din cadrul
fără a fi curățat și dezinfectat
- I.J.J.
ridicarea
C.S.V.S.A.O.
9
- instituirea de filtre rutiere
- I.P.J.
restricţiilor
- personalul din
pentru controlul circulației
- S.P.F.
aplicate în
cadrul I.P.J., I.J.J.,
suinelor, a produselor și a
- I.S.U.
jurul
S.P.F., I.S.U.
subproduselor provenite de la
focarului
aceștia
LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de
Combatere a Bolilor; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate;
C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale;
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. =
Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic
veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul
de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean
pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale;
S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Agapie Tudorel din
localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
43
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altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 10041/08.01.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
249/08.01.2019, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție
și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Agapie Tudorel din
localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 250/08.01.2019;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Agapie Tudorel din localitatea Ianca, oraș
Ianca, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Brăila, 08.01.2019
Nr. 6

44
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INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 6 din 08.01.2019

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
DIN G.P. AGAPIE TUDOREL DIN LOCALITATEA IANCA, ORAȘ IANCA, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a
cadrul C.M.V.I.
exploatațiilor care dețin suine și
- Medic
imediat
inventarierea animalelor
veterinar oficial
receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P. Agapie
Tudorel, RO04433400399,
cuprinzând exploatațiile posibil
infectate (suspecte) dintr-o arie
- D.S.V.S.A.
determinată care va fi apreciată
- C.L.C.B.
imediat
de către autoritatea veterinară
- proprietar
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
până la
Agricultură
pentru lichidarea rapidă a
eradicarea
Județeană
focarelor de boală cât și a
focarului
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația animalelor
- Medic
și a persoanelor în locurile
veterinar
imediat
contaminate cu excepția
Oficial
aprobării autorității competente
-UAT
- I.P.J.
Se vor izola animalele afectate
- M.V.L.P.I. din
sau moarte pe parcursul nopții,
cadrul CMVI
pentru a fi luate în evidență a
-Medic veterinar
imediat
doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte,
- M.V.L.P.I. din
imediat
carnea ori produsele obținute
cadrul C.M.V.I.
45

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

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

C.S.V.S.A.O.,
primar,
reprezentanți ai:
Instituției
Prefectului, Direcției
pentru Agricultură
Județeană, O.J.Z.,
A.P.M., S.G.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

prin tăierea de necesitate se vor
păstra (fără a le înstrăina ori
valorifica) în vederea
neutralizării

- D.S.V.S.A.
- Medic
veterinar oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

Carcasele porcilor morți sau
uciși trebuie să fie
procesate/distruse sub
supraveghere oficială
Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite
și orice alte obiecte care pot fi
purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz
Furajele care au venit în contact
cu animalele bolnave sau care
sunt suspecte de contaminare,
se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra
altor animale

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- A.P.M.

imediat

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

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

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

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

imediat

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

11

Efectuarea curățeniei mecanice
și aplicarea măsurilor D.D.D. în
focar

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată

12

Afișarea posterelor de
avertizare "INTRAREA
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile

7

8

9

10

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

46

până la
eradicarea
focarului

imediat

- Medic veterinar
oficial
- Dr. Gicu Drăgan,
director executiv
DSVSA Brăila
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar
oficial
- Primărie
- proprietar
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Nr.
crt.

13

14

1

2

3

4

5

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Asigurarea de personal,
- D.S.V.S.A.
materiale, utilaje și echipamente
- U.A.T.
imediat și
necesare pentru intervenția în
- S.C.
permanent
focar, în scopul lichidării
acestuia
Ecarisarea teritoriului și
- D.S.V.S.A.
eliminarea cadavrelor și a
- U.A.T.
până la
tuturor materialelor în incinta
- A.P.M.
eradicarea
exploatației, conform Reg CE
- D.S.P.
focarului
nr. 1069/2009 și a Reg.
- S.G.A.
142/2011
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în
jurul focarului de pestă porcină
africană din G.P. Agapie
D.S.V.S.A.
imediat
Tudorel, localitățile: Ianca,
Perișoru, județul Brăila
Carcasele porcilor morți sau
- D.S.V.S.A.
uciși trebuie să fie
- Primărie
imediat
- Proprietar
procesate/distruse sub
- A.P.M.
supraveghere oficială
Prelevarea unui număr suficient
de probe de la porci, în
conformitate cu manualul de
- D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii
imediat
- C.L.C.B.
lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
Amplasarea dezinfectoarelor
zona de
rutiere la limita dintre zona de
protecție și de
imediat
protecție și zona de
supraveghere
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

Catagrafierea tuturor suinelor
din gospodăriile populației,
exploatații comerciale, fondurile
de vânătoare, grădini zoologice

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

47

imediat

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.

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

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- administratori
S.C.
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Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

imediat și
permanent

Nr.
crt.

8

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

9

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

10

Efectuarea curățeniei mecanice
și aplicarea măsurilor D.D.D. în
focar

11

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

12

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.
- D.S.V.S.A.
- Proprietar

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

- D.S.V.S.A.
Colectarea, înregistrarea,
- L.S.V.S.A.J.
procesarea statistică a datelor și
- Directia Silvică
utilizarea lor în acțiunile de
- A.J.V.P.S.
combatere și eradicare a pestei
- A.V.P.
porcine africane
- proprietar
48

permanent

până la
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

permanent

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- Medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

Medici veterinari
împuterniciți de
către D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre
Armenac, șeful
L.S.V.S.A.J.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
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Nr.
crt.

13

14

15

16

17

18

19

Măsura

Interzicerea aglomerărilor de
animale din specii receptive în
târguri de animale, expoziții, circ
etc.

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- gestionarii
fondurilor private
de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Distrugerea cadavrelor
- proprietar
animalelor suspecte de pestă
- A.P.M.
porcină africană
- D.S.P.
- S.G.A.
Instalarea de dezinfectoare la
- D.S.V.S.A.
intrarea și ieșirea din zonele
- U.A.T.
infectate și în gospodăriile
populației care dețin porci
Dezinfecția de către
- U.A.T.
proprietar/utilizator a tuturor
- Direcția pentru
mașinilor agricole, combine,
Agricultură
tractoare, la ieșirea din tarlale și
Județeană
deplasarea acestora dintr-o solă
- proprietar
în alta
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Ecarisarea teritoriului și
- A.P.M.
eliminarea cadavrelor și a
- S.G.A.
tuturor materialelor cu risc din
- D.S.P.
focar
- Garda de
mediu
- Instituția
Evaluarea animalelor ucise în
Prefectului
cadrul măsurilor ce se întreprind
- D.S.V.S.A.
pentru lichidarea rapidă a
- Direcția pentru
focarelor de boală cât și a
Agricultură
pagubelor colaterale
Județeană
- O.J.Z.
49

până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

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

-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți
A.P.M., Garda de
mediu, S.G.A.,
D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției
Prefectului, Direcției
pentru Agricultură
Județeană, O.J.Z.,
A.P.M., S.G.A.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

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

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană care cuprinde
localitățile din județul Brăila:
D.S.V.S.A.
imediat
Dedulești, Mircea Vodă,
Berlești, Oprișenești, Plopu,
Esna, Mihail Kogălniceanu

2

Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice
periodice a suinelor domestice.
Toți porcii morți sau bolnavi dintro exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente,
care procedează la investigațiile
corespun- zătoare, în
conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

5

6

Evaluarea numărului și
arealurilor de viață a mistreților
din zona de supraveghere
delimitată
Informarea Direcțiilor Silvice
Județene și a filialelor
A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta și transporta la
L.S.V.S.A.J., pentru investigații
de laborator, a tuturor mistreților
cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor
Interzicerea circulației și
transportul porcilor pe drumurile

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

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

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

până la
eradicarea
focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.

până la
eradicarea
focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

până la
eradicarea
focarului

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

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

permanent

- director Direcția
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de
vânătoare

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

imediat și
până la

- medicii oficiali
veterinari zonali

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

7

8

9

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

publice sau private, excluzând,
dacă este necesar, drumurile de
deservire a exploatațiilor, cu
excepția aprobării de către
autoritățile competente

- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Ieșirea animalelor domestice din
zona de supraveghere,
indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile,
cu excepția porcilor destinați
abatorizării și a celor care au
obținut aprobarea autorităților
veterinare locale
Informarea și educarea
crescătorilor sau deținătorilor de
animale cu privire la efectuarea
unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și
obligativitatea anunțării oricărei
modificări a stării de sănătate a
animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit
ori medicului veterinar zonal

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

Niciun camion sau vehicul care
a fost utilizat la transportul
porcilor nu poate părăsi zona
fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere
pentru controlul circulației
suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la
aceștia

Perioada de
realizare
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

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

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

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

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: modificarea componenţei Colegiului Prefectural al judeţului Brăila
Luând în considerare prevederile art. 123. alin. (2) din Constituţia României,
republicată coroborate cu cele ale art. 22, alin. (1) și alin (2) din Legea nr. 340/2004 privind
prefectul şi instituţia prefectului, republicată şi cu cele ale art. 12, alin. (1) şi (2) și art.13,
alin.(1), lit. c din Hotărârea de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată;
Ținând cont de adresa nr. 24051/03.12.2018 a Ministerului Afacerilor Interne,
înregistrată la Instituția Prefectului –Județul Brăila sub nr. 16371/04.12.2018;
Având în vedere prevederile art. 9, alin.1 din H.G. nr. 501/2018 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi care abrogă H.G. nr. 1703/2004 în ceea ce
privește structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Romi;
În baza referatului nr. 272/08.01.2019;
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se modifică componenţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, după cum urmează:
1. GEORGE – ADRIAN PALADI
2. RADA STEREA

Prefect
Subprefect

Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate pe teritoriul
judeţului Brăila
3. V. Ș. GABRIEL
CIOCHINĂ
4. CĂTĂLIN CANCIU
5. TRAIAN CISMAŞ
6. CIPRIAN CUZMIN
7. MONICA BRATU
8. ANA HĂRĂPESCU

Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului
Brăila
Inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Brăila
Director executiv, Direcţia pentru Agricultură a judeţului
Brăila
Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Brăila
Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila
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9. NICUȘOR HAGIU
10. GICU DRĂGAN
11. ADRIAN BERNHARD
RITZINGER
12. MIHAELA
CIORĂȘTEANU
13. DUMITREL ŞTEFAN
14. CAMELIA NEDELCU
15. DANIELA-MIHAELA
MILITARU
16. CAMELIA CARMEN
TUDORACHE
17. SORIN MOISE
18. VASILE TURCITU
19. VASILE DUMITRAȘC
20. DOINA STĂNCIC

Director executiv adjunct, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Brăila
Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Brăila
Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Brăila
Șef birou, Biroul Vamal de Frontieră Brăila –Direcția
Regională Vamală Galați
Preşedinte-Director General cu delegație, Casa Judeţeană
de Asigurări de Sănătate Brăila
Director executiv, Centrul Județean Brăila al Agenției de Plăți
și Intervenție pentru Agricultură
Comisar şef, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul
Judeţean Brăila
Director, Oficiul Jud. pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
Brăila
Director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
Director, Direcţia Silvică Brăila

21. SORIN ENACHE

Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Brăila
Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila

22. LIVIU ARHIRE

Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului

23. CONSTANTIN-ADRIAN
GLUGĂ
24. CRISTIAN ION

Brăila
Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila

25. VASILE MOȚ

Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Dunărea” al judeţului Brăila
Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila

26. COSTICĂ VÎJIIAC

Coordonator, Garda Forestieră Județeană Brăila

27. PETRICĂ DRĂGAN

Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

28. VICTOR CIOBANUMORAIT

Inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în

29. DANIELA BREILEANU

Construcţii Brăila
Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Brăila

30. LAURA LILIANA
SATNOIANU
31. RENATO-PAULU ZALĂ

Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila

32. EMILIA IOANA VOICU

Director executiv, Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor
Umane", Regiunea Sud-Est – Brăila
Director, Clubul Sportiv Municipal Brăila

33. DUMITRU AURELIAN
BLĂNARU

Șef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila
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34. CRISTINA DINCĂ
35. DĂNUȚ NOVAC
36. FLORIN BAȘTIUREA
37. GIANI OLTIANU
38.
GEORGE CALOIAN
39. ȘERBĂNEL STOICA
40. DANIELA CONDRUZ
41. DOINIȚA ELENA
CORBAN
42. DORINEL USTA

Inspector șef,
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea
Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila
Șef, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia
Regională de Poliţie Transporturi Galaţi
Șef bază (Director), Baza de Reparaţii Nave Brăila
Şef serviciu, Serviciul Judetean Brăila al Arhivelor Naţionale
Şef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila
Comandant, Centrul Militar Judeţean Brăila
Director, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Brăila
Șef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Coordonator, Oficiul Județean de Zootehnie Brăila

Art.2 De la data prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 503 din 16.10.2018 prin care s-a
actualizat componenţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri au obligaţia de a asigura
continuitatea reprezentării acestora în Colegiul Prefectural al judeţului Brăila, sens în care
vor desemna înlocuitori ori de câte ori intervin situaţii în care nu se poate asigura participarea
persoanelor nominalizate la articolul 1.
(2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii colegiului sunt
înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, conform
regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective.
Art.4 Prin grija Compartimentului Asigurarea funcţionării Colegiului Prefectural din cadrul
Serviciului Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de Utilităţi
Publice, Situaţii de Urgenţă, Ordine Publică, prezentul Ordin se va aduce la cunoştinţa celor
interesaţi şi pus la dispoziţie prin postarea pe pagina de internet a instituţiei
(http://br.prefectura.mai.gov.ro).
PREFECT,
George - Adrian PALADI
Contrasemnează
SUBPREFECT,
Rada STEREA
Avizat pentru legalitate Şef serviciu, Dana Florentina GALAN
Brăila , 08.01.2019
Nr. 07
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Romanu, judeţul
Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 212/08.01.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
262/08.01.2019, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Romanu,
în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină;
În baza referatului de aprobare nr. 263/08.01.2019;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Romanu, actualizată prin Ordinul
Prefectului nr. 259/12.07.2018, în data de 11.01.2019, ora 9:00, la sediul Primăriei comunei
Romanu.
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza
enzootică bovină.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
ci
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: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Avizat pentru legalitate
Brăila, 09.01.2019
Nr. 10

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Berteștii de Jos
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa primăriei comunei Berteștii de Jos nr. 68092/2018 înregistrată
la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16847/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 16847/2019;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Berteștii de Jos şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capbun Costel Florinel
Baicu Alexandru
Niculae Gheorghe
Marin Avrămia
Vintilă Lenuța
Gheorghe Costică

7.

Doxan Radu

8.

Maraloiu Ștefan

Primar
Viceprimar
Secretar comună
Referent
Referent
Reprezentant al
proprietarilor care au
solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentant al
proprietarilor care au
solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentantul ocolului
silvic
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Preşedinte
Membru
Secretar
Membru
Membru
Membru

Membru

Membru
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Art.2 Ordinul Prefectului nr. 251/26.07.2016 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Contrasemneză
Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU, Dana GALAN
Brăila, 09.01.2019
Nr. 11
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Unirea
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa primăriei comunei Unirea nr. 5363/2018 înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17509/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 17509/2019;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Unirea şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ungureanu Ioan
Dârjan Sica
Badiu Rodica Alina
Dârjan Sandu
Cojocaru Alina Gabriela
Orzan Vasilica

Primar
Viceprimar
Secretar comună
Agent agricol
Inspector cadastru
Reprezentant al proprietarilor care au
57

Preşedinte
Membru
Secretar
Membru
Membru
Membru
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7.

Meleacă Radu

8.

Topciu Doinița

9.

Navodaru Valentin

solicitat teren potrivit legilor fondului
funciar
Reprezentant al proprietarilor care au
solicitat teren potrivit legilor fondului
funciar
Reprezentant al proprietarilor din care
au solicitat teren potrivit legilor fondului
funciar
Reprezentantul ocolului silvic

Membru
Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 258/29.06.2017 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU, Dana GALAN
Brăila, 09.01.2019
Nr. 12

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței Grupului de Lucru Mixt (GLM) al județului Brăila
În temeiul prevederilor cap. 11, pct. 2, lit. b din H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
rome, pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare,
În baza referatului nr. 346/09.01.2019,
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componenţa Grupului de Lucru Mixt (GLM) la nivelul județului Brăila,
după cum urmează:
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Nr.
crt.
1.

Nume și prenume

Instituția

Funcția

Paladi George-Adrian

Instituția Prefectului-Județul Brăila

Președinte

2.

Sterea Rada

Instituția Prefectului-Județul Brăila

Vicepreședinte

3.

Cloșcă Marian

Instituția Prefectului-Județul Brăila

Secretar

4.

Grosu Săndel

Instituția Prefectului-Județul Brăila

Membru

5.

Ciochină Filița

Consiliul Județean Brăila

Membru

6.

Lascu Tena

Direcția de Asistență Socială Brăila

Membru

7.

Bănuță Anișoara

Membru

8.

Stan Cezaria Gabriela

9.

Pîrjoleanu Ioan-Lucian

Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Brăila
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Brăila
Inspectoratul de Poliție Județean Brăila

10.

Nica Angelica

Serviciul de Utilitate Publică de
Administrare a Fondului Locativ și a
Cimitirelor Brăila

Membru

11.

Bălan Mariana

Direcția de Sănătate Publică Brăila

Membru

12.

Coroș Ionel Cristian

Membru

13.

Chivu Mirela

14.

Paraschiv Nicolae Gabriel

15.

Anton Gina

Direcția Județeană pentru Cultură
Brăila
Agenția pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
Inspectoratul de Jandarmi Județean
Brăila
Inspectoratul Școlar Județean Brăila

16.

Cimpoae Simona

17.

Cuza Carmen Elena

18.

Membru
Membru

Membru
Membru
Membru

Iancu Ana Maria

Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Brăila
Primăria Municipiului Brăila-Direcția
Cultură, Învățământ, Sport și Turism
Primăria orașului Făurei

Membru

19.

Pavel Romica

Primăria orașului Ianca

Membru

20.

Ganea Ionuț Costel

Primăria orașului Însurăței

Membru

21.

Mardale Daniela

Primăria comunei Bărăganul

Membru

22.

Moisoiu Săndița

Primăria comunei Berteștii de Jos

Membru

23.

Păduraru Nicoleta

Primăria comunei Chiscani

Membru

24.

Toader Marius

Primăria comunei Galbenu

Membru
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25.

Marin Florica

Primăria comunei Gradiștea

Membru

26.

Fluturaș Rădița

Primăria comunei Gropeni

Membru

27.

Badea Gabriel

Primăria comunei Jirlău

Membru

28.

Săndulescu Mihaela

Primăria comunei Măxineni

Membru

29.

Olaru Violeta

Primăria comunei Movila Miresii

Membru

30.

Baciu Cătălina

Primăria comunei Rîmnicelu

Membru

31.

Ceamă Constantin

Primăria comunei Șuțești

Membru

32.

Vasile Mioara

Primăria comunei Traian

Membru

33.

Oancea Ioana Daniela

Primăria comunei Unirea

Membru

34.

Pungă Fănica

Primăria comunei Victoria

Membru

35.

Ivan Nicoleta

Primăria comunei Vișani

Membru

36.

Ion Florin

Primăria comunei Viziru

Membru

37.

Ion Marcela

Asociația Romilor Km.10 Brăila

Membru

38.

David Manina

Partida Romilor Pro-Europa Brăila

Membru

39.

Caraivan Daniel

Asociația „Danrom” Brăila

Membru

40.

Anton Nicu

Membru

41.

Calcan Ștefănuț

42.

Cloșcă Gicu

Centrul Cultural Comunitar ”Anton
Pann” Brăila
Asociația ”Amfitrionii Inimilor Deschise”
Brăila
Alianța pentru Unitatea Romilor Brăila

Membru
Membru

Art.2 Grupul de Lucru Mixt va colabora la întocmirea și punerea în aplicare a Planului
General de Măsuri la nivel județean, în scopul implementării Strategiei Guvernului României
de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu
modificările și completările ulterioare.
Art.3 Ordinul Prefectului nr. 225 din 18.06.2018 privind reorganizarea componenţei Grupului
de Lucru Mixt (GLM) la nivelul județului Brăila își încetează aplicabilitatea, începând cu data
emiterii prezentului ordin.
Art.4 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și
îl
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va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro.
Prefect,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate: Șef serviciu, Dana Florentina GALAN
Brăila, 09.01.2019
Nr. 13

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Filiminov Constantin din
localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 386/10.01.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub
nr.456/10.01.2019, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Filiminov
Constantin din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 457/10.01.2019;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Filiminov Constantin din localitatea Siliștea,
comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
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Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 10.01.2019
Nr. 15

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 15 din 10.01.2019

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
DIN G.P. FILIMINOV CONSTANTIN DIN LOCALITATEA SILIȘTEA, COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
Efectuarea unei catagrafii pe
- M.V.L.P.I. din
categorii de vârstă și producție
cadrul C.M.V.I.
cu precizarea numărului de
- Medic
imediat
porci deja bolnavi, morți sau
veterinar oficial
susceptibili de a fi infectați în
- diferiți
exploatațiile învecinate
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P. Filiminov
Constantin, RO0440060120,
cuprinzând exploatațiile posibil
infectate (suspecte) dintr-o arie
- D.S.V.S.A.
determinată care va fi apreciată
- C.L.C.B.
imediat
de către autoritatea veterinară
- proprietar
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar
- Instituția
Evaluarea animalelor ucise în
Prefectului
cadrul măsurilor ce se întreprind
până la
-D.S.V.S.A.
pentru lichidarea rapidă a
eradicarea
- Direcția pentru
focarelor de boală cât și a
focarului
Agricultură
pagubelor colaterale
Județeană
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Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

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

C.S.V.S.A.O.,
primar,
reprezentanți ai:
Instituției
Prefectului, Direcției
pentru Agricultură
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Nr.
crt.

Măsura

4

Se interzice circulația
necontrolată a animalelor și a
persoanelor în locurile
contaminate

5

Se vor izola animalele afectate
sau moarte pe parcursul nopții,
pentru a fi luate în evidență a
doua zi, de către comisia de
inventariere

6

Cadavrele animalelor moarte,
carnea ori produsele obținute
prin tăierea de necesitate se vor
păstra (fără a le înstrăina ori
valorifica) în vederea
neutralizării

7

8

9

10

Carcasele porcilor morți sau
uciși trebuie să fie
procesate/distruse sub
supraveghere oficială
Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite
și orice alte obiecte care pot fi
purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz
Furajele care au venit în contact
cu animalele bolnave sau care
sunt suspecte de contaminare,
se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra
altor animale
Prelevarea unui număr suficient
de probe de la porci, în
conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii

Instituții
implicate în
aplicare
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
- Medic
veterinar
Oficial
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic
veterinar oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
63

Perioada de
realizare

imediat

imediat

imediat

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
Județeană, O.J.Z.,
A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- A.P.M.

imediat

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

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice
și aplicarea măsurilor D.D.D. în
focar

12

Afișarea posterelor de
avertizare "INTRAREA
INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile

13

14

1

2

3

4

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

până la
eradicarea
focarului

imediat

Asigurarea de personal,
- D.S.V.S.A.
materiale, utilaje și echipamente
- U.A.T.
imediat și
necesare pentru intervenția în
- S.C.
permanent
focar, în scopul lichidării
acestuia
Ecarisarea teritoriului și
- D.S.V.S.A.
eliminarea cadavrelor și a
- U.A.T.
până la
tuturor materialelor în incinta
- A.P.M.
eradicarea
exploatației, conform Reg CE
- D.S.P.
focarului
nr. 1069/2009 și a Reg.
- S.G.A.
142/2011
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în
jurul focarului de pestă porcină
africană conform Anexa 1D.S.V.S.A.
imediat
exploatațiile situate în jurul G.P.
Filiminov Constantin
Carcasele porcilor morți sau
- D.S.V.S.A.
uciși trebuie să fie
- Primărie
imediat
procesate/distruse sub
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient
de probe de la porci, în
conformitate cu manualul de
- D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii
imediat
- C.L.C.B.
lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane
Amplasarea dezinfectoarelor
- D.S.V.S.A.
imediat
64

- Medic veterinar
oficial
- Dr. Gicu Drăgan,
director executiv
DSVSA Brăila
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar
oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.

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

- dr. Gicu Drăgan,
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Nr.
crt.

Măsura
rutiere la limita dintre zona de
protecție și zona de
supraveghere

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de
protecție și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- administratori
S.C.
- Medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

5

Catagrafierea tuturor suinelor
din gospodăriile populației,
exploatații comerciale, fondurile
de vânătoare, grădini zoologice

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

imediat

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

imediat și
permanent

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

permanent

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

8

9

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

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

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.
65
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Nr.
crt.

Măsura

10

Efectuarea curățeniei mecanice
și aplicarea măsurilor D.D.D. în
focar

11

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

12

13

14

15

16
17

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- Proprietar

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

- D.S.V.S.A.
Colectarea, înregistrarea,
- L.S.V.S.A.J.
procesarea statistică a datelor și
- Directia Silvică
utilizarea lor în acțiunile de
- A.J.V.P.S.
combatere și eradicare a pestei
- A.V.P.
porcine africane
- proprietar

Interzicerea aglomerărilor de
animale din specii receptive în
târguri de animale, expoziții, circ
etc.

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

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Distrugerea cadavrelor
- proprietar
animalelor suspecte de pestă
- A.P.M.
porcină africană
- D.S.P.
- S.G.A.
Instalarea de dezinfectoare la
- D.S.V.S.A.
intrarea și ieșirea din zonele
- U.A.T.
infectate și în gospodăriile
populației care dețin porci
Dezinfecția de către
- U.A.T.
proprietar/utilizator a tuturor
- Direcția pentru
66

Perioada de
realizare
până la
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionarii
fondurilor private
de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

permanent

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea

-primari
-DADR
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Nr.
crt.

Măsura
mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă
în alta

Instituții
implicate în
aplicare
Agricultură
Județeană
- proprietar

Perioada de
realizare
focarului

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
-proprietar

- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
Ecarisarea teritoriului și
- A.P.M.
până la
- reprezentanți
eliminarea cadavrelor și a
18
- S.G.A.
eradicarea
A.P.M., Garda de
tuturor materialelor cu risc din
mediu, S.G.A.,
- D.S.P.
focarului
focar
- Garda de
D.S.P.
mediu
- primari
- Instituția
Prefectului
C.S.V.Z., primar,
- D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
reprezentanți ai:
- Direcția pentru
Instituției
cadrul măsurilor ce se întreprind
până la
Agricultură
19
pentru lichidarea rapidă a
eradicarea Prefectului, Direcției
Județeană
pentru Agricultură
focarelor de boală cât și a
focarului
- O.J.Z.
Județeană, O.J.Z.,
pagubelor colaterale
- A.P.M.
A.P.M., S.G.A.
- S.G.A.
- Primării
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat
operațiunile de curățenie, dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană conform Anexa
1 care cuprinde localitățile din
județul Brăila: Vădeni,
D.S.V.S.A.
imediat
Baldovinești, Pietroiu, Siliștea,
Muchea, Cotu Lung, Vameșu,
Mărtăcești, Cazasu și localitățile
din județul Galați: Braniștea,
Traian, Șendreni, Movileni

2

Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

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

3

Efectuarea unei inspecții clinice
periodice a suinelor domestice.
Toți porcii morți sau bolnavi dintro exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente,

- D.S.V.S.A.,
prin cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P.
ferme
67

până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

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

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.2/2019_____________
Nr.
crt.

4

5

6

7

8

9

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

care procedează la investigațiile
corespun- zătoare, în
conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic
Evaluarea numărului și
arealurilor de viață a mistreților
din zona de supraveghere
- Direcția Silvică
delimitată: FV13 Basca, FV49
- A.J.V.P.S.
Malu Roșu, FV48 Muchea,
- A.V.P.
FV20 Siliștea, FV12 Tudor
Vladimirescu
Informarea Direcțiilor Silvice
Județene și a filialelor
A.J.V.P.S. privind obligativitatea
- Direcția Silvică
de a colecta și transporta la
- A.J.V.P.S.
L.S.V.S.A.J., pentru investigații
- A.V.P.
de laborator, a tuturor mistreților
cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor
Interzicerea circulației și
transportul porcilor pe drumurile
publice sau private, excluzând,
dacă este necesar, drumurile de
deservire a exploatațiilor, cu
excepția aprobării de către
autoritățile competente
Ieșirea animalelor domestice din
zona de supraveghere,
indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile,
cu excepția porcilor destinați
abatorizării și a celor care au
obținut aprobarea autorităților
veterinare locale
Informarea și educarea
crescătorilor sau deținătorilor de
animale cu privire la efectuarea
unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și
obligativitatea anunțării oricărei
modificări a stării de sănătate a
animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit
ori medicului veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
fermelor de suine

până la
eradicarea
focarului

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

permanent

- director Direcția
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de
vânătoare

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

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

permanent

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

- D.S.V.S.A.

imediat și

- medicii oficiali

68
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

a fost utilizat la transportul
- I.J.J.
până la
porcilor nu poate părăsi zona
- I.P.J.
ridicarea
fără a fi curățat și dezinfectat
- S.P.F.
restricţiilor
- instituirea de filtre rutiere
- I.S.U.
aplicate în
pentru controlul circulației
jurul
suinelor, a produselor și a
focarului
subproduselor provenite de la
aceștia
LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de
Combatere a Bolilor; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate;
C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale;
D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. =
Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic
veterinar concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul
de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean
pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale;
S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale Tudor Vladimirescu pentru Inventarierea
Terenurilor
Ţinând cont de dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procedurilor de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere adresa Primăriei comunei Tudor Vladimirescu nr. 102/17.01.2019
înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 858/18.01.2019;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 858/2019;
În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului,
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală Tudor Vladimirescu pentru Inventarierea
Terenurilor agricole, cu sau fără investiţii şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al
statului sau, după caz, al unităţilor administrativ teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii
dreptului de proprietate şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.

Vasile Constantin
Alina-Gabriela
Gheorghe
Stănel Zurbagiu

4.
5.
6.
7.

Didina Rusu
Ionel Sîrbu
Mircea Barguanu
Ionuţ Buţia

Primarul comunei Tudor Vladimirescu
Secretarul comunei Tudor
Vladimirescu
Reprezentant al Instituţiei Prefectului
– Judeţul Brăila
Specialist cadastru autorizat
Reprezentant al O.C.P.I. Brăila
Reprezentant al A.D.S. – R.T. Brăila
Reprezentant al Regiei Naţionale a
Pădurilor - ROMSILVA

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 16/14.01.2019 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire Primăriei comunei Tudor Vladimirescu, O.C.P.I. Brăila,
A.D.S. – R.T. Brăila şi Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - Direcţia Silvică Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Contrasemneză
Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU, Dana GALAN

ŢIRIPA

Brăila, 14.01.2019
Nr. 16
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Bărăganul
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
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stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa primăriei comunei Bărăganul nr. 191/2019 înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 410/10.01.2019;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 410/2019;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Bărăganul şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.

Bivolaru Victor
Preda Mihai
Luca Viorel
Pungă Gigel

5.
6.

Radu Stan
Mardale Gheorghe

7.

Maraloiu Ștefan

8.

Vasile Dorina

9.

Ionescu Manea

Primar
Viceprimar
Secretar comună
Inspector superior
Registrul Agricol
Referent urbanism
Arhivar cu atribuții de fond
funciar
Reprezentant Direcţia
Silvică Brăila
Reprezentant al
proprietarilor care au
solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentant al
proprietarilor care au
solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar

Preşedinte
Membru
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 93/20.02.2018 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Contrasemneză
Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU, Dana GALAN
Brăila, 15.01.2019
Nr. 18
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale Bărăganul pentru Inventarierea Terenurilor
Ţinând cont de dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 165/2013 şi ale art. I alin. 3 din Legea
nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procedurilor de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România;
Având în vedere adresa Primăriei comunei Bărăganul nr. 192/2019 înregistrată la
Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 409/10.01.2019 ;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 409/2019;
În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului,
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală Bărăganul pentru Inventarierea Terenurilor
agricole, cu sau fără investiţii şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau,
după caz, al unităţilor administrativ teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.

Victor Bivolaru
Luca Viorel
Stănel Zurbagiu

4.
5.
6.

Lucian Romeo Stoica
Violeta Cubic
Mircea Barguanu

7.

Maraloiu Ștefan

Primarul comunei Bărăganul
Secretarul comunei Bărăganul
Reprezentant al Instituţiei
Prefectului – Judeţul Brăila
Specialist cadastru autorizat
Reprezentant al O.C.P.I. Brăila
Reprezentant al A.D.S. – RT
Brăila
Reprezentant al Regiei Naţionale
a Pădurilor - ROMSILVA

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 14/14.01.2014 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire Primăriei comunei Bărăganul, O.C.P.I. Brăila, A.D.S. –
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R.T. Brăila şi Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - Direcţia Silvică Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Marius Aurelian ŢIRIPA
Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU, Dana GALAN
Brăila, 15.01.2019
Nr. 19
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Viziru
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa primăriei comunei Viziru nr. 190/2019 înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 452/10.01.2019;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 452/2019;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Viziru şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doagă Victor
Untaru Gheorghe
Lungu Dragoș Silviu
Micu Rodica
Rădulescu Liliana
Netcu Eugen Dănuț

7.

Bobocea Ionel

Primar
Viceprimar
Secretar comună
Agent agricol
Referent urbanism
Reprezentant al proprietarilor care
au solicitat teren potrivit legilor
fondului funciar
Reprezentant al proprietarilor care
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Membru
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru
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8.

Canciu Ștefania

9.

Maraloiu Ștefan

au solicitat teren potrivit legilor
fondului funciar
Reprezentant al proprietarilor care
au solicitat teren potrivit legilor
fondului funciar
Reprezentantul ocolului silvic

Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 90/19.02.2018 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
George-Adrian PALADItrasemneză
BPREFECT
Marius Aurelian ŢIRIPA
Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU, Dana GALAN
Brăila, 15.01.2019
Nr. 20
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei
constituit la nivelul Instituƫiei Prefectului – Judetul Brăila.
Având în vedere:
- ORDIN Nr. 62/2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a
corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne;
- referatul nr. 807/17.01.2019, emis de consilierul pentru integritate din cadrul Instituţiei
Prefectului Judeţul Brăila.
În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituƫia
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componența Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei constituit la
nivelul Instituƫiei Prefectului – Județul Brăila, după cum urmează:
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Șef grup de lucru:

George-Adrian PALADI

Prefect

Membrii:

Rada STEREA

Subprefect

Rîşnoveanu
Maria

Magdalena Şef serviciu – Serviciul financiar-contabil,
resurse umane, achiziƫii publice şi
administrative
Galan Dana Florentina
Şef serviciu – Serviciul controlul legalităţii, a
aplicării actelor normative şi contencios
administrative
Şef serviciu – Serviciu monitorizare servicii
Adetu Georgeta
publice deconcentrate, servicii comunitare
de utilităƫi publice, situaţii de urgenƫă, ordine
publică

Ciocan Eugenia-Elena
Soare Carmen

Toma Ionuț Jenel
Popescu Daniel Tudorache
Boboc Marian-Puiu
Secretar:

Rogoz Chiva

Director - Cancelaria Prefectului
Consilier pentru afaceri europene –
Compartiment Afaceri Europene, Relații
Internaționale,
Dezvoltare
Economică,
Programe și Strategii Guvernamentale
Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor
Simple al Județului Brăila
Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar
Regim
Permise
de
Conducere
și
Înmatriculare a Vehiculelor Brăila
Consilier - Compartiment Structura de
Securitate
Consilier integritate

Art.2 Începând cu data emiterii prezentului Ordin, își încetează aplicabilitatea Ordinul
Prefectului nr. 173/04.05.2018 privind reactualizarea componenței Grupului de lucru pentru
prevenirea corupţiei constituit la nivelul Instituƫiei Prefectului – Judetul Brăila.
Art.3 Prin grija consilierului pentru integritate prezentul ordin va fi comunicat celor interesaƫi.
PREFECT,
GEORGE-ADRIAN PALADI
Serviciul controlul legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ
Şef serviciu – GALAN DANA FLORENTINA
Întocmit: Consilier pentru integritate , ROGOZ CHIVA
Brăila, 25/18.01.2019
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Râmnicelu
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa primăriei comunei Râmnicelu nr. 100/2019 înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 704/2019;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 704/2019;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Râmnicelu şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.

5.

Chiru Lucian
Gagu Vasile
Buzatu-Jarnea
Rodica
Pencu Ioana
Carmenuţa
Gheorghiţă Petruş

6.

Grigore Mariana

7.

Paraschiv Emil

8.

Vasile Ion

9.

Lascu Angheluță

4.

Primar
Viceprimar
Secretar comună

Preşedinte
Membru
Secretar

Inspector cadastru

Membru

Reprezentant al proprietarilor din satul
Râmnicelu care au solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentant al proprietarilor din satul
Constantineşti care au solicitat teren
potrivit legilor fondului funciar
Reprezentant al proprietarilor din satul
Mihail Kogălniceanu care au solicitat
teren potrivit legilor fondului funciar
Reprezentant al proprietarilor din satul
Boarca care au solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentantul ocolului silvic

Membru
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Art.2 Ordinul Prefectului nr. 83/08.02.2018 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU, Dana GALAN
Brăila, 21.01.2019
Nr. 26
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: revizuirea componenței actuale a membrilor ce fac parte din rețeaua
‹‹Sistemul de Soluționare a Problemelor›› (SISOP), la nivelul Instituției Prefectului –
Județul Brăila
Având în vedere solicitarea nr. 774667/S4/AR/2018 formulată de Direcția Generală
Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale din cadrul MAI, înregistrată la Instituția
Prefectului – Județul Brăila sub nr. 16765/2018 și aspectele menționate în referatul de
aprobare nr. 16765/2018;
În conformitate cu :
- dispozițiile art. 148 din Constituția României;
- prevederile art. 19 alin.(1) lit.a), e) și k) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și
instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 6 alin.(1) pct.2 lit.b) din HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului;
- prevederile art. 115 alin.(7) din Legea nr. 215/2001 – republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- dispozițiile art. 1 alin.(8), art.3 alin.(1), art. 7 alin.(5), art. 11 alin.(3) din Legea nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 26 alin.(1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și
instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se revizuiește lista membrilor ce fac parte din rețeaua ‹‹Sistemul de Soluționare a
Problemelor›› (SISOP), în calitate de supervizori județeni, la nivelul Instituției Prefectului –
Județul Brăila, după cum urmează :
a) Galan Dana Florentina – șef serviciu – supervizor titular;
b) Zurbagiu Stănel – consilier juridic – supervizor supleant.
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(2) Se revizuiește lista membrilor ce fac parte din rețeaua ‹‹Sistemul de Soluționare a
Problemelor›› (SISOP), în calitate de utilizatori județeni, la nivelul Instituției Prefectului –
Județul Brăila, după cum urmează :
a) Hlaghii Dumitru – consilier juridic – utilizator titular;
b) Mocanu Laurențiu-Valentin – consilier juridic – utilizator titular;
c) Popescu Nicoleta – consilier juridic – utilizator titular.
(3) În situația în care unul dintre utilizatorii județeni menționați la alin.(2) se află în
imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile, supervizorul județean va transfera temporar sarcinile
către unul dintre utilizatorii județeni disponibili.
Art.2 Începând cu data emiterii prezentului ordin, își încetează aplicabilitatea Ordinul
Prefectului nr. 205/05.07.2016 privind desemnarea persoanelor din cadrul Instituției
Prefectului – Județul Brăila, care să facă parte din rețeaua ‹‹Sistemul de Soluționare a
Problemelor›› (SISOP).
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică al
Instituției Prefectului – județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU, Dana GALAN
Brăila 21.01. 2019
Nr. 31

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
Serviciul controlul legalității, a aplicării actelor
normative și contencios administrativ
Nr. 16765 din 18.01.2019

SE APROBĂ
PREFECT,
George Adrian PALADI

Privind: revizuirea componenței actuale a membrilor ce fac parte din rețeaua
‹‹Sistemul de Soluționare a Problemelor›› (SISOP), la nivelul Instituției Prefectului –
Județul Brăila
Având în vedere solicitarea nr. 774667/S4/AR/2018 formulată de Direcția Generală
Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale din cadrul MAI, înregistrată la Instituția
Prefectului – Județul Brăila sub nr. 16765/2018, referitoare la necesitatea eliminării unor
disfuncționalități sesizate în activitatea de organizare și funcționare a ‹‹Sistemului de
Soluționare a Problemelor›› (SISOP);
Ținând cont că rețeaua SISOP este un sistem de soluţionare a problemelor prin
intermediul căruia orice persoană fizică/juridică sau instituţie publică poate transmite o
sesizare care priveşte o situaţie de încălcare a dreptului UE de către autorităţile administraţiei
publice locale. Prin acest sistem, se doreşte îmbunătăţirea controlului de legalitate al
Prefectului în ceea ce priveşte implementarea corectă a legislaţiei UE de către autorităţile
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administraţiei publice locale, gestionarea optimă a problemelor apărute şi asigurarea
transparenţei şi schimbului de informaţii cu cetăţenii.
În conformitate cu dispozițiile art. 148 din Constituția României, prevederile art. 19
alin.(1) lit.a), e) și k) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6 alin.(1) pct.2 lit.b) din
HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și
instituția prefectului, prevederile art. 115 alin.(7) din Legea nr. 215/2001 – republicată, cu
modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 1 alin.(8), art.3 alin.(1), art. 7 alin.(5),
art. 11 alin.(3) din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Faţă de cele menționate, consider necesar emiterea unui ordin prin care să fie
revizuită componența actuală a membrilor ce fac parte din rețeaua ‹‹Sistemul de Soluționare
a Problemelor›› (SISOP), la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila
Activitate

Prenume, nume

Funcția publică

Vizat

Dana Florentina GALAN

Șef serviciu

Întocmit

Laurențiu-Valentin
MOCANU

Consilier juridic

Semnătura

Data

18.01.2019

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale Tudor Vladimirescu pentru Inventarierea
Terenurilor
Ţinând cont de dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procedurilor de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere adresa Primăriei comunei Tudor Vladimirescu nr. 7095/19.12.2018
înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 17305/19.12.2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 17305/2019;
În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală Tudor Vladimirescu pentru Inventarierea
Terenurilor agricole, cu sau fără investiţii şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al
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statului sau, după caz, al unităţilor administrativ teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii
dreptului de proprietate şi va avea următoarea componenţă:

3.

Vasile Constantin
Alina-Gabriela
Gheorghe
Stănel Zurbagiu

4.
5.
6.
7.

Didina Rusu
Gheorghe Preda
Mircea Barguanu
Ionuţ Buţia

1.
2.

Primarul comunei Tudor Vladimirescu
Secretarul comunei Tudor
Vladimirescu
Reprezentant al Instituţiei Prefectului
– Judeţul Brăila
Specialist cadastru autorizat
Reprezentant al O.C.P.I. Brăila
Reprezentant al A.D.S. – R.T. Brăila
Reprezentant al Regiei Naţionale a
Pădurilor - ROMSILVA

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 48/14.01.2014 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire Primăriei comunei Tudor Vladimirescu, O.C.P.I. Brăila,
A.D.S. – R.T. Brăila şi Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - Direcţia Silvică Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADIontrasemneză
SUBPREFECT
Marius Aurelian ŢIRIPA
Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU, Dana GALAN
Brăila, 21.01.2019
Nr. 32
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Regulamentului de funcționare a Colegiului Prefectural al județului
Brăila
Având în vedere prevederile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind Prefectul și
Instituția Prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de precizările art. 14 din Hotărârea de Guvern nr. 460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și Instituția Prefectului, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 26, alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și
Instituția Prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza referatului nr.947/22.01.2019;
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de funcționare a Colegiului Prefectural al județului Brăila
anexat prezentului ordin și care face parte integrantă din acesta.
Art.2 Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 470 din 23.08.2010,
prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Prefectural al
județului Brăila, își încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija Secretariatului Colegiului Prefectural al județului Brăila, prezentul Ordin se va
aduce la cunoștința membrilor Colegiului Prefectural al județului Brăila și pus la dispoziție prin
postarea pe pagina de internet a instituţiei (http://br.prefectura.mai.gov.ro).
PREFECT,
George - Adrian PALADI
Contrasemnează
SUBPREFECT,
Rada STEREA
Avizat pentru legalitate, Şef serviciu, Dana Florentina GALAN
Brăila, 22.01.2019
Nr. 33
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi a invitaţilor
la şedinţa de lucru care va avea loc la Sala Mare a Palatului Administrativ în data de
30.01.2019, ora 10
Luând în considerare prevederile Ordinului Prefectului nr. 33/22.01.2019 de
actualizare a componenţei Colegiului Prefectural al judeţului Brăila;
Ținând cont de referatul de aprobare nr. 1016/23.01.2019;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. 1 şi 2 din REGULAMENTUL de funcţionare a
Colegiului Prefectural al judeţului Brăila aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 33/22.01.2019;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. 1, din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă în data de 30.01.2019, ora 10, în Sala Mare a Palatului Administrativ,
membrii Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi invitaţii, în următoarea componenţă
nominală:
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1. V. Ș. GABRIEL
CIOCHINĂ
2. CĂTĂLIN CANCIU
3. TRAIAN CISMAŞ
4.CIPRIAN CUZMIN

Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului
Brăila
Inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Director executiv, Direcţia pentru Agricultură a judeţului Brăila
Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila

5.MONICA BRATU

Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Brăila
Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila

6.ANA HĂRĂPESCU
7.NICUȘOR HAGIU
8.GICU DRĂGAN
9.ADRIAN BERNHARD
10.RITZINGER
11.MIHAELA
CIORĂȘTEANU
12.DUMITREL ŞTEFAN
13.CAMELIA NEDELCU
14.DANIELA-MIHAELA
MILITARU
15.CAMELIA CARMEN
TUDORACHE
16.SORIN MOISE
17.VASILE TURCITU

Director executiv adjunct, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Brăila
Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Brăila
Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Brăila
Șef birou, Biroul Vamal de Frontieră Brăila –Direcția Regională
Vamală Galați
Preşedinte-Director General cu delegație, Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate Brăila
Director executiv, Centrul Județean Brăila al Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură
Comisar şef, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul
Judeţean Brăila
Director, Oficiul Jud. pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Brăila

20.SORIN ENACHE

Director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
Director, Direcţia Silvică Brăila
Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Brăila
Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila

21.LIVIU ARHIRE

Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului

18.VASILE DUMITRAȘC
19.DOINA STĂNCIC

22.CONSTANTIN-ADRIAN
GLUGĂ
23.CRISTIAN ION
24.VASILE MOȚ
25.COSTICĂ VÎJIIAC
26.PETRICĂ DRĂGAN
27.VICTOR CIOBANUMORAIT
28.DANIELA BREILEANU
29.LAURA LILIANA
30.SATNOIANU
31.OVIDIU-CONSTANTIN
ROMAN

Brăila
Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Dunărea” al judeţului Brăila
Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
Coordonator, Garda Forestieră Județeană Brăila
Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila
Inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Brăila
Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Brăila
Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Adjunctul şefului, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila
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32.EMILIA IOANA VOICU
33.DUMITRU AURELIAN
BLĂNARU
34.CRISTINA DINCĂ
35.DĂNUȚ NOVAC
36.FLORIN BAȘTIUREA
37.GIANI OLTIANU
38.GEORGE CALOIAN
39.ȘERBĂNEL STOICA
40.DANIELA CONDRUZ
41.DOINIȚA ELENA
CORBAN
42.DORINEL USTA

Director executiv, Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor
Umane", Regiunea Sud-Est – Brăila
Director, Clubul Sportiv Municipal Brăila
Inspector șef,
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea
Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila
Șef, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia
Regională de Poliţie Transporturi Galaţi
Șef bază (Director), Baza de Reparaţii Nave Brăila
Şef serviciu, Serviciul Judetean Brăila al Arhivelor Naţionale
Şef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila
Comandant, Centrul Militar Judeţean Brăila
Director, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Brăila
Șef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Coordonator, Oficiul Județean de Zootehnie Brăila

Invitati
- FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Președintele Consiliului Județean Brăila
- MARIAN VIOREL DRAGOMIR – Primarul municipiului Brăila
- DANIEL LAURENȚIU MIHAI - Șeful Serviciului Județean de Protecție Internă Brăila
- Primarii oraşelor şi comunelor judeţului Brăila
- ELENA ANINA BOUNEGRU - Directorul Oficiului Județean de Poștă Brăila
- ŞTEFAN RĂDULESCU - Directorul S.D.E.E. Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a
Energiei Electrice Brăila
Art.2 Se stabileşte următoarea ORDINE DE ZI:
1. Raport de evaluare a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pe anul 2018.
Prezintă: CONSTANTIN-ADRIAN GLUGĂ, inspector șef al Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Brăila
2. Raport privind activitatea desfăşurată de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Brăila „General de brigadă Gheorghe Praporgescu” în anul 2018.
Prezintă: VASILE MOȚ, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „General
de brigadă Gheorghe Praporgescu” Brăila
3. Evaluarea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute de către Sectorul Poliţiei de
Frontieră Brăila în anul 2018.
Prezintă: OVIDIU-CONSTANTIN ROMAN, adjunctul şefului Sectorului Poliţiei de Frontieră
Brăila
4. Informare privind activitatea Bazei de Reparaţii Nave Brăila pe anul 2018.
Prezintă: FLORIN BAȘTIUREA, director al Bazei de Reparaţii Nave Brăila
5. Evaluarea activităților și a rezultatelor obținute de personalul Biroului Judeţean de
Poliţie Transporturi Brăila în anul 2018.
Prezintă: DĂNUȚ NOVAC, șeful Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila
6. Raport de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila în anul 2018.
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Prezintă: CRISTIAN ION, inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenţă
„Dunărea” al judeţului Brăila
7. Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția PrefectuluiJudețul Brăila în anul 2018.
Prezintă: GEORGE-ADRIAN PALADI, prefectul județului Brăila
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Programului orientativ al şedinţelor de lucru ale
Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, ce urmează a avea loc în anul 2019”.
Prezintă: RADA STEREA, subprefectul judeţului Brăila
9. Diverse.

Art.3. Prin grija Compartimentului Asigurarea Funcţionării Colegiului Prefectural din cadrul
Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila materialele de la Ordinea de zi vor fi postate pe pagina
de internet a instituţiei (http://br.prefectura.mai.gov.ro/Despre instituție/Alte activitati/Colegiul
prefectural), pentru o perioadă de 30 zile iar prezentul Ordin va fi comunicat membrilor
Colegiului Prefectural și invitaților la ședință.
PREFECT,
George – Adrian PALADI
Contrasemnează
SUBPREFECT,
Rada STEREA
Avizat pentru legalitate, Şef serviciu, Dana Florentina GALAN
Brăila, 23.01.2019
Nr. 34
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul
județului Brăila în anul 2019”
În baza prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.
712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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Luând în considerare prevederile Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei
pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind
managementul tipurilor de risc;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În considerarea prevederilor Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.
89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare
a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, executate de Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a
copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat
între Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi
Ministerul Educaţiei Naţionale, nr. 62170/9647/2013;
În conformitate cu Protocolul de colaborare dintre Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă şi Secretariatul de Stat pentru Culte nr. 165198/1557/2015 privind promovarea
unor campanii de educare şi informare preventivă a populaţiei în cadrul comunităţilor
religioase/parohiale;
Având în vedere dispoziţiile Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1/I.G. din 04.01.2019 privind pregătirea în domeniul situaţiilor
de urgenţă a reprezentanţilor instituțiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere
şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii
descentralizate şi deconcentrate în anul 2019;
Având în vedere dispoziţiile Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă nr. 2/I.G. din 04.01.2019 pentru aprobarea structurii-cadru a
Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Ţinând cont de adresa nr. 2305935/18.01.2019 a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub
nr. 935/21.01.2019;
În baza referatului de aprobare nr. 1104/25.01.2019;
În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27,
alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se aprobă „Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul județului
Brăila în anul 2019”, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul județului Brăila în
anul 2019 are următoarea structură:
I. Baza legală
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
II. 1. Obiective generale
II. 2. Obiective specifice
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III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
III. 1. Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere din administraţia publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate
III. 2. Pregătirea personalului de specialitate cu atribuții în domeniul situaţiilor de
urgenţă (cursuri de formare profesională organizate la Centrul Național de Perfecționare a
Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani)
III. 3. Pregătirea personalului comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă,
a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a șefilor și personalului
component din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, a cadrelor
tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, a inspectorilor de protecţie
civilă, a conducătorilor operatorilor economici care desfășoară activități specifice în zona
de competență a inspectoratului pentru situații de urgență județean, a personalului clerical
și cel asimilat al cultelor recunoscute, care are atribuții de conducere la nivelul obiectivelor
de cult religioase parohiale, a salariaților de la instituțiile publice, operatorii economici, a
populației neîncadrate în muncă, a persoanelor vârstnice, a conducătorilor unităților de
învățământ, a preșcolarilor, elevilor și studenților
IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii
de personal
IV. 1. Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor
de Urgență Ciolpani și Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău
IV. 2. Inspectoratul pentru situații de urgență, comitetele pentru situații de urgență,
centrele operative pentru situații de urgență, celulele de urgenţă, serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă, instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară
activități specifice în zona de competență
V. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii
şi concursuri de specialitate
VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor voluntare şi serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă
VII. Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare
profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă
VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii
VIII.1. Documente de evidenţă a pregătirii
VIII.2. Evaluarea pregătirii personalului
IX. Asigurarea logistică şi financiară
X. Anexe aferente Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul județului
Brăila în anul 2019
Anexa 1 - Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi
categorii de personal;
Anexa 2 - Planificarea reprezentanţilor Instituţiei Prefectului şi a personalului cu
funcţii de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administraţia
publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate la cursurile de pregătire în
anul 2019;
Anexa 3 - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente,
exerciţii şi concursuri de specialitate
Anexa 4 - Tematica orientativă privind pregătirea serviciilor voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă;
Anexa 5 - Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare
profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă;
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Anexa 6 - Programul unitar de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a
reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală;
Anexa 7 - Tematică orientativă pentru pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ;
Anexa 8 - Operatori economici clasificaţi cu risc conform Hotărârii Guvernului nr.
642/2005, operatori economici sursă de risc incluşi în Planul de analiză și acoperire a
riscurilor.
Art. 2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare
de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul
Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică
prin afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul
Oficial al judeţului Brăila, iar prin grija Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea”
al Judeţului Brăila va fi afișat pe site-ul structurii, www.isubraila.eu.
PREŞEDINTELE
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 25.01.2019
Nr. 35
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NES ECRET
Exemplar unic
Anexa nr. 1 la Nr. 1907799
Brăila 29.01.2018

Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal în anul 2018
I. Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală:
Anul 2018
Categorii de
pers onal

Forma de pregătire/
periodicitatea/ durata

Cine
organizează
pregătirea/
cine răs punde

Nivelul la
care s e
organizează
preg ătirea

Total
pers onal
de
pregătit

S emes trul I
Ian.
P

Feb.
R

P

Mar.
R

P

R

S emes trul II

Apr.
P

Mai
R

P

R

Iun.
P

R

Total s em.I
P

R

Iul.
P

Aug
R

P

S ept.
R

P

R

Oct.
P

Nov.
R

P

R

Total sem.II

Dec.
P

R

P

R

Total an

P

R

a. Preşedinţii şi vicepreşedinţii com itetelor pentru situaţii de urgenţă (prefect, preşedinte al C.J., prim ar şi viceprim ar m unicipiu, oraş şi com ună):

prefect

Un cu rs de pregătire
cu s coatere de la locul
de mu ncă, o d ată la
2-4 an i
(5 zile)

primar
municipiu , oraş

CNPPMSU
Cio lpani

Naţional

1

Un cu rs de pregătire
cu s coatere de la locul Centrul Zonal
de mu ncă, o d ată la
de Pregătire
2-4 an i
(5 zile)
Bacău

Zonal

1

viceprimar
municipiu , oraş

Un cu rs de pregătire
cu s coatere de la locul Centrul Zonal
de mu ncă, o d ată la
de Pregătire
2-4 an i
(5 zile)
Bacău

Zonal

1

primar comuna

Un cu rs de pregătire
cu s coatere de la locul Centrul Zonal
de mu ncă, o d ată la
de Pregătire
2-4 an i
(5 zile)
Bacău

Zonal

7

viceprimar
comuna

Un cu rs de pregătire
cu s coatere de la locul Centrul Zonal
de mu ncă, o d ată la
de Pregătire
2-4 an i
(5 zile)
Bacău

Zonal

8

4

preş edinte
comitet lo cal

ins tru ctaj , anual, cu
du rata de 4 ore

Local

44

44

ISUJ

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

7

7

8

0

8

44

0

44

19

19

0

4

4

3

b.Conducătorii instituţiilor publice şi operatori econom ici sursă de risc de pe raza localităţii, incluşi în P.A.A.R. :
condu cătorii
ins titu ţiilor
publice ş i
operatorilor
o conv ocare de
econ omici
pregătire, anu al, cu
s urs ă de ris c d e
du rata de 6 ore,
pe raza
localităţii,
inclu ş i în
P.A.A.R.

organ izata d e
CJSU p rin
ISUJ

Local

19

0

19

II Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a pers onalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a ins pectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă, precum şi a personalului din compartimentele de prevenire ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă:
a) membri comitetete pentru situaţii de urgenţă
Un cu rs de pregătire
s ecretari
cu s coatere de la locul Centrul Zonal
municipii, oraş e de mu ncă, o d ată la
de Pregătire
2-4 an i
(5 zile)
Bacău

Zonal

1

Un cu rs de pregătire
cu s coatere de la locul Centrul Zonal
de mu ncă, o d ată la
de Pregătire
2-4 an i
(5 zile)
Bacău

Zonal

8

organizat de
Co mitetele
pentru Situ aţii
de Urgenţă.

Local

48

ş efii centrelo r
operative d e la
municipii ș i
oraș e

Un cu rs de pregătire
Centrul Zonal
cu s coatere de la locul
de Pregătire
de mu ncă, 5 zile
Bacău

Zonal

2

ş efii centrelo r
operative d e la
comune

Un cu rs de pregătire
Centrul Zonal
cu s coatere de la locul
de Pregătire
de mu ncă, 5 zile
Bacău

Zonal

18

organizat de
C.L.S.U.,
condus d e
ş eful C.O.A.T.

Local

44

s ecretari
comune

s ubprefect,
vicepreş edin ţi
al C.J., s ecretar un ins tru ctaj de
al C.J., s ecretari pregătire, s emes trial,
ai mun icipiilor, cu d urata de 2-3 ore
oraş elor ş i
comunelo r

1

1

0

1

5

8

8

48

48

48

2

0

2

18

0

18

44

0

0

48

3

48

b) şef centru operativ cu activitate temporară

pers onalul
centrelo r
operative cu
activ itate
temp orară

antrenament de
s pecialitate, anual, cu
du rata de 2-4 ore,

2

14

4

0

44

c) inspectori de protecţie civilă, personal de s pecialitate de la localități, instituţii publice şi ope ratori economici cu capital majoritar de s tat, servicii publice de concentrate, regii autonome şi companii naţionale
ins pector d e
pro tecţie civilă
de la localități

curs fo rmare cu
s coatere de la locu l
mun că, cu durata de 4
s ăptămâni

ins pector d e
pro tecţie civilă
de la localități

o co nvocare de
pregătire, anu al, cu
du rata de 6 ore

ins pector d e
pro tecţie civilă
de la ins tituții
publice ș i
operatori
econ omici cu
capital
majoritar de
s tat, s ervicii
pubice
deco ncen trate,
reg ii autonome
ș i companii
națion ale,
operatori
econ omici cu
capital
majoritar privat
factor de ris c

curs fo rmare cu
s coatere de la locu l
mun că, cu durata de 4
s ăptămâni

ins pector d e
pro tecţie civilă
de la n ivelul
ins titu țiilor
pubice ș i
operatorilor
econ omici

o co nvocare de
pregătire, s emes trial,
cu d urata de 6 ore

CNPPMSU
Cio lpani

Naţional

1

ISUJ

Județean

44

CNPPMSU
Cio lpani

Naţional

1

ISUJ

Județean

43

1

1

0

1

44

1

43

43

43

0

1

44

44

0

1

43

43

0

1

33

66

d) cadre tehnice cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor
cadru tehnic cu
atributii in
domeniul
prevenirii s i
s tingerii
incendiilo r
pentru
curs fo rmare cu
pers onalul din
s coatere de la locu l
adminis tratia
mun că, cu durata de 4
publica lo cala,
s ăptămâni
ins titu tii
publice s i
s ocietați cu
capital
majoritar de
s tat

CNPPMSU
Cio lpani

Naţional

1

1

1

ISUJ

Județean

33

33

33

cadre tehnice
cu atributii în
domeniul
apărării
împotriva
incendiilor de
la instituții
publice și
operatori
economici

o co nvocare de
pregătire, s emes trial,
cu d urata de 6 ore

cadre tehnice
cu atributii în
domeniul
apărării
împotriva
incendiilor

curs uri cu s coatere de furnizorii
la locul mu ncă,
autorizaţi

Local

88
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e) şeful serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă
ș ef s erviciu
voluntar/privat
pentru s ituații
de urg ență

un curs de pregătire
cu s coatere de la locul
de mu ncă, 4
s ăptămani

ş ef s erviciu
voluntar
pentru s ituaţii
de urg enţă

o conv ocare de
pregătire, s emes tru,
cu d urata de 6 ore

ISUJ

Județean

43

43

43

43

43

43

ş ef s erviciu
privat pentru
s ituaţii de
urg enţă

o co nvocare de
pregătire, s emes trial,
cu d urata de 6 ore

ISUJ

Județean

12

12

12

12

12

12

ş ef s erviciu
privat pentru
s ituaţii de
urg enţă

un antrenament de
s pecialitate, anual, cu
du rata de 6 ore
(conform anexei nr. 2 )

ISUJ

Local - pe
zone

43

5

9

24

43

ş ef s erviciu
privat pentru
s ituaţii de
urg enţă

ş edin ţă practică, cu
du rata de 1-2 ore,
anual

ISUJ

local

11

7

11

ş eful
s erviciulu i
voluntar/privat
pentru s ituaţii
de urg enţă

un ins tru ctaj de
pregătire, s emes trial,
cu d urata de 2-4 ore,

p reş edinţii
CLSU

Local

43

43

43

1 45

266

CNPPMSU
Cio lpani

Naţional

1

1

1

9

2

5

19

2

4

0

9

6

2

3

2

43

1

f) specialiş ti pentru preve nire din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
s pecialiş ti
pentru
prevenire d in
un ins tru ctaj de
cadrul
pregătire, an, cu
s erviciulu i
du rata de 1-2 ore
voluntar pen tru
s ituaţii de
urg enţă

ISUJ

Local

266

121

g) personal component al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
pers onal
compon ent al
s erviciulu i
voluntar pen tru
s ituaţii de
urg enţă un antrenament de
condu cători
s pecialitate, anual, cu
autos peciale,
du rata de 6 ore
s ervanți
(conform anexei nr. 2 )
pompieri ș i
pers onal
compon ent al
echipelor de
s tingere

ISUJ

local - pe zone

293

142

1 51

2 93

pers onal
compon ent al
ş edinţă practică, cu
s erviciulu i
du rata de 1-2 ore,
voluntar pen tru
anual
s ituaţii de
urg enţă * **

ISUJ

local

1 896

824

1074

1896

pers onal
compon ent al
ş edinţă teoretics erviciulu i
aplicativă, cu durata
voluntar pen tru
de 2-3 ore, trimes trial
s ituaţii de
urg enţă

s ef s vs u

local

1 896

1 886

1886

1886

pers onal
ş edin ţă practiccompon ent al
demons trativă, cu
s erviciulu i
voluntar pen tru du rata de 1-2 ore,
s ituaţii de
trimes trial
urg enţă * **

s ef s vs u

local

1 896

1 886

1886

1886

2 54

3 42

19

19

35

35

35

35

35

35

21 945

2 1945

21 945

2 1945

1 10

110

0

110

7151

7151

32 173

3 2173

6 79

679

4 0003

h) personal component al serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
pers onal
compon ent al
s erviciulu i
privat pentru
s ituaţii de
urg enţă * **

ş edin ţă practică, cu
du rata de 1-2 ore,
anual

ISUJ

ş efii celulelor
de urg enţă operatorii
econ omici
s urs ă de ris c

o co nvocare de
pregătire anual, cu
du rata de 6 ore

ISUJ

judetean

19

pers onalul
celulelor de
urg enţă

un ins tru ctaj de
pregătire, trimes trial,
cu d urata de 2-3 ore

ş efii Celu lelor
d e urgenţă

local

35

pers onalul
celulelor de
urg enţă

o co nvocare de
pregătire, anu al, cu
du rata de 2-4 ore

operatori
economici

op ec

35

pers onalul
celulelor de
urg enţă

un antrenamen t de
s pecialitate,
s emes trial, cu d urata
de 2ore

operatori
economici

op ec

35

s alariaţi d in
ins titu ţii
publice ş i
operatori
econ omici **

ins tru ctaje de
pregătire,
lunar/trimes trial/s eme
s trial, cu durata de
2ore

local

342

32

56

88

43

135

76

i) personal al celulelor de urgenţă

0

35

35

19

35

35

0

35

35

35

35

35

j) salariaţi din instituţiile publice şi operatorii economici

s alariaţi d in
ins titu ţii
publice ş i
operatori
econ omici **

un antrenament (de
avertizare, alarmare,
evacu are, adăpos tire,
prim ajutor etc, în
funcţie de tipurile de
ris c la care s unt
expuş i), s emes trial cu
du rata de 30 minute

cond ucatorii
operatori
eco nomici /
in s tituţiilor
publice

operatori
economici /
ins tituţii
publice

2194 5

21945

Conform Plan ificării ins truirii s alariaţilor în d omeniul s ituaţiilor de
urgen ţă
cond ucatorii
operatori
eco nomici /
in s tituţiilor
publice

operatori
economici /
ins tituţii
publice

2194 5

Conform Plan ificării ins truirii s alariaţilor în d omeniul s ituaţiilor de
urgenţă

21945

III Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ:

a) Conducătorii/ Directorii de unităţi / ins tituţii de învăţământ ş i personalul didactic desemnat să execute pregătirea
Cond ucătorii/
Directorii d e
un ităţi /
ins tituţii de
înv ăţământ*

1 ins tru ire, anual
(3 ore)

ISU/
Ins pectoratul
Şco lar

Judeţ

110

Pers o nalul
d idactic
des emnat s ă
execute
pregătirea

1 ins tru ire, anual
(4 ore)

ISU/
Ins pectoratul
Şco lar

Judeţ

110

0

0

1 10

110

110

b) Pregătirea preşcolarilor, elevilor, s tudenţilor şi populaţiei

Preş colari

Activităţi de pregătire
(cf. protocolulu i
înch eiat între IGSU ş i
MEN)

Con ducătorii
unităţilo r de
înv ăţământ

Unităţi de
învăţământ

7 151

Con ducătorii
unităţilo r de
înv ăţământ

Unităţi de
învăţământ

3217 3

Con ducătorii
unităţilo r de
înv ăţământ

Unităţi de
învăţământ

679

con form Plan ificării exerciţilor pentru s it de urgenţă, întocmită de
I.S.J. Brăila ş i avizat de I.S.U. "Dunărea" Brăila. Se execută câte 2
exerciţii p ractice de s imulare privind modul d e comportare ş i
acţiun e în cazul p rodu cerii unor s ituaţii de urgenţă
(incendiu/cutremur), la nivelul fiecărei unităţi

7 151

con form Plan ificării exerciţilor pentru s it de urgenţă, întocmită de
I.S.J. Brăila ş i avizat de I.S.U. "Dunărea" Brăila. Se execută câte 2
exerciţii practice de s imulare priv ind mod ul de co mportare ş i acţiune
în cazul producerii u nor s ituaţii de urgenţă (incen diu /cu tremur), la
niv elu l fiecărei unităţi

Dou ă exerciţii
s emes trial

Elevi

Activităţi de pregătire
(cf. protocolulu i
înch eiat între IGSU ş i
MEN)

con form Plan ificării exerciţilor pentru s it de urgenţă, întocmită de
I.S.J. Brăila ş i avizat de I.S.U. "Dunărea" Brăila. Se execută câte 2
exerciţii p ractice de s imulare privind modul d e comportare ş i
acţiun e în cazul p rodu cerii unor s ituaţii de urgenţă
(incendiu/cutremur), la nivelul fiecărei unităţi

32173

con form Plan ificării exerciţilor pentru s it de urgenţă, întocmită de
I.S.J. Brăila ş i avizat de I.S.U. "Dunărea" Brăila. Se execută câte 2
exerciţii practice de s imulare priv ind mod ul de co mportare ş i acţiune
în cazul producerii u nor s ituaţii de urgenţă (incen diu /cu tremur), la
niv elu l fiecărei unităţi

Dou ă exerciţii
s emes trial

Stu denti

Activităţi de
pregătire
(cf. protocolulu i
înch eiat între IGSU ş i
MEN)
Dou ă exerciţii
s emes trial

conform Planificării activităţilo r educative în domeniul s it de
urgenţă avizate de ş i avizat de I.S.U. "Dunărea" Brăila

679

co nform Planificării activ ităţilor educative în do meniul s it de u rgen ţă
avizate de ş i avizat de I.S.U. "Du nărea" Brăila

Preş colari,
elevi, s tuden ţi

Informare preven tivă

I.S.U.

Unităţi de
învăţământ

4000 3

conform planificarii anu ale a ativiăţii ins pectiei de prevenire

conform planificarii anu ale a ativiăţii ins pectiei de prevenire

40 003

Elevi (nivel
gimn azial ş i
liceal )

Pregătire cercuri de
elevi "Prietenii
Po mpierilo r" ş i "Cu
viaţamea apăr viaţa"

Con ducătorii
unităţilo r de
învăţământ /
I.S.U.

Unităţi de
învăţământ

448

Plan de pregătire a cercurilor d e elevi -conform art. 11. lit. f) din
protoco lului MAI/MEN n r. 62170/9647 din 2013

286

Plan d e pregătire a cercurilor d e elevi -conform art. 11. lit. f) din
protoco lului MAI/MEN n r. 62170/9647 din 2013

1 62

448

Preş colari,
elevi, s tuden ţi
****

Exerciţii de alarmare/
interv enţie/ evacuare

I.S.U.

Unităţi de
învăţământ

4000 3

conform planificarii anu ale a ativiăţii ins pectiei de prevenire

40003

conform planificarii anu ale a ativiăţii ins pectiei de prevenire

40 003

4 0003

Populaţia
Informare preven tivă
neîn cadrată în
mu ncă, bătrâni,
Exerciţii de alarmare
copii
pu blică

Autorităţile
p ublice
locale/I.S.U.
Autorităţile
p ublice
locale/I.S.U.

Local

confo rm Calendarului cu principalelor activităţi de in formare ş i
edu caţie preventivă întocmit de I.S.U. "Du nărea" Brăila

4 0003

co nform Calendarului cu p rincipalelor activităţi de informare ş i
edu caţie preventivă intocmit de I.S.U. "Dun ărea" Brăila

co nform planificării prevăzute în anexa nr. 2

Local

* Pers onalul menţionat poate fi în locuit de cad re didactice des emnate;
** Domenii de activitate s p ecifice, vizate: u nităţi de cu lt, unităţi de tu ris m, agricultură, s ilv icultură, co lectare deş euri metalice etc. Ins truirea aces to r catego rii s e va executa ş i cu ocazia contro alelor de fond ş i/s au tematice executat d e pers onalul din cadrul ISU
*** Se vor p lanifica exerciţii de alarmare/interv enţie la toate s erviciile vo lun tare/private pen tru s ituaţii de urgenţă;
**** Se va as ig ura des făş urarea a cel puţin unei activităţi de informare preventivă ş i a u nui exerciţiu de alarmare/interv enţie/evacuare la toate unităţile de în văţământ cu ş i fără p ers onalitate juridică;
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NESECRET
Exemplar unic
Anexa nr. 2 la Nr. 1907799
Brăila, 29.01.2018

PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE, EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE SPECIALITATE
Nr.
crt.

TIP / RISC / PERIODICITATEA

LOCALITATEA /
OPERATORUL ECONOMIC

DATA

TEMA

Cine conduce / S tructuri participante

Activitatea pers onalului didactic, auxiliar, a preş colarilor ş i elevilor
dintr-o unitate de învăţământ, a SVSU pentru limitarea efectelor ş i
inlăturarea urmărilor unui incendiu produs la o unitate de învăţământ

I.S.U.J. / S.V.S.U., Unitatea de învăţământ

Acţiunea echipelor de intervenţie din cadrul SPSU pentru limitarea ş i
înlăturarea urmărilor în cazul producerii unor s ituaţii de urgenţă
(incendiu, cutremur, inundaţie, etc.)

I.S.U.J. / S.P.S.U. / Operatorii economici

APRILIE

Activitatea s tructurilor de conducere ș i intervenție pentru
ges tionarea unei s ituații de urgență generate de un incendiu izbucnit
la fondul fores tier

ISUJ, CJSU, IPJ, IJJ, CLSU, Direcția Silvică,
Agenția de Protecție a Mediului

MAI

Activitatea s tructurilor de conducere ș i intervenție pentru
ges tionarea unei s ituații de urgență generate de poluare accidentală
pe fluviul Dunărea

ISUJ, CJSU, IPJ, IJJ, SPF, CLSU, Agenția de
Protecție a Mediului, Garda de Mediu,
Agentia Căi Navigabile

I. Antrenamente de s pecialitate

1

De alertare ş i intervenţie a S.V.S .U. (concomitent cu alarmarea
în caz de incendiu ş i evacuare a elevilor ş i pers onalului din
cadrul unităţilor de învăţământ)

Toate localităţile din judeţ ce au
cons tituite S.V.S.U.

2

De alertare a S.P.S.U. ş i intervenţie în s ectorul de competenţă.

Operatorii economici care au cons tituite
s ervicii private pentru s ituaţii de urgenţă

3

Incendii de vegetație (inclus iv fond fores tier)

Ocolul Silvic Lacul s ărat

4

Poluare de ape

Fluviul Dunărea - incinta SC Vard Brăila
SA

5

Municipiul Brăila - Cartier Comorofca

Cu ocazia
activităţilor de
prevenire în
domeniu s ituaţiilor
de urgenţă

IUNIE

Activitatea s tructurilor de conducere ș i intervenție pentru
ges tionarea unei s ituații de urgență generate de alunecări de teren

Alunecări de teren
Comuna Chis cani, zona Dig NoianuChis cani

6

AUGUST

Inundații
7

Compania de Utilități Publice Dunărea
Accidente, avarii, explozii ș i incendii în activități de trans port ș i Brăila
depozitare produs e periculoas e la obiective de ris c chimic

8

D.E. 584 - Stațiunea Lacu Sărat

Activitatea s tructurilor de conducere ș i intervenție pentru
ges tionarea unei s ituații de urgență generate de inundații ca urmare
a revărs ărilor naturale ale curs urilor de apă cauzate de creș terea
debitelor provenite din precipitații

SEPTEMBRIE

Activitatea s tructurilor de conducere ș i intervenție pentru
ges tionarea unei s ituații de urgență generate de producerea unui
accident chimic

OCTOMBRIE

Activitatea s tructurilor de conducere ș i intervenție pentru
ges tionarea unei s ituații de urgență generate de accidente cu victime
multiple pe căi de trans port rutier

Accidente, avarii, explozii ş i incendii în activităţi de trans port
(rutiere, feroviare, navale ş i aeriene)

ISUJ, CJSU, IPJ, IJJ, SAJ, UPU, MApN,
CLSU

ISUJ, CJSU, IPJ, IJJ, SGA, ANIF, MApN,
CLSU
ISUJ, CJSU, IPJ, IJJ, CLSU, Agenția de
Protecție a Mediului, Garda de Mediu, CUP
Dunărea Brăila

ISUJ, CJSU, IPJ, IJJ, IGAV, SAJ, UPU, CLSU
II. Exerciţii

9

MUNICIPIUL BRĂILA

10

ORAŞ ÎNSURĂȚEI

12

COMUNA ROȘIORI

13

COMUNA GEMENELE

14

COMUNA ZĂVOAIA

15
16

COMUNA SALCIA TUDOR
De alarmare publică în caz de cutremur

OCTOMBRIE
MAI
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE

COMUNA MOVILA MIRESII

SEPTEMBRIE

17

COMUNA SURDILA GĂISEANCA

SEPTEMBRIE

18

COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU

SEPTEMBRIE

19

COMUNA ULMU

SEPTEMBRIE

20

COMUNA VIZIRU

SEPTEMBRIE

21

COMUNA SURDILA GRECI

OCTOMBRIE

22

COMUNA TRAIA N

OCTOMBRIE
FEBRUARIE

Cutremur
I.S.U.J. / Autorităţi publice locale

27

COMUNA VĂDENI

28

COMUNA BERTEȘTII DE JOS

MA RTIE

29

COMUNA RÎMNICELU

MA RTIE

COMUNA VIȘANI

MA RTIE

31

30

COMUNA SILIȘTEA

APRILIE

32

COMUNA TUFEȘTI

IULIE

33

COMUNA MAXINENI

IULIE

34

COMUNA STĂNCUȚA

AUGUST

De alarmare publică în caz de inundaţii

Inundaţii

35

S.C. MINISERV OIL S.R.L. - Vădeni

36

S.C. PANEBO GA S S.R.L. - Făurei

FEBRUARIE

I.S.U.J. / Conducerea s ocietăţii

MAI

I.S.U.J. / Conducerea s ocietăţii

AUGUST

I.S.U.J. / Conducerea s ocietăţii

37

S.C. PADOVA AGRICULTURA S.R.L. Stăncuţa

38

S.C. PROMEX S.A .

OCTOMBRIE

S.C. VARD BRĂILA S.A.

OCTOMBRIE

39

De verificare a s chemelor de alarmare la operatorii economici
s urs ă de ris c

I.S.U.J. / Autorităţi publice locale

I.S.U.J. / Conducerea s ocietăţii
Pe baza s cenariilor identificate în documentele s pecifice întocmite de
operator.

I.S.U.J. / Conducerea s ocietăţii

40

S.C. OMV PETROM ASSET IX
MOLDOVA SUD

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / Conducerea s ocietăţii

41

S.C. AIR LIQUIDE S.R.L. - Brăila

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / Conducerea s ocietăţii

42

S.C. CONPET S.A . - Rampa Cireş u

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / Conducerea s ocietăţii

43

S.C. Electrocentrale Grup S.A. Bucureş ti Sucurs ala Chis cani

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / Conducerea s ocietăţii

44

SILIŞTEA

APRILIE

SVSU Siliş tea, SVSU Vădeni

45

ŞUŢEŞTI

APRILIE

SVSU Şuţeş ti, SVSU Ianca ș i SVSU Mircea
Vodă

46

FĂUREI

MAI

SVSU Făurei, SVSU Surdila Găis eanca ș i
SVSU Surdila Greci

47

ÎNSURĂŢEI

MAI

SVSU Îns urăţei, SVSU Bărăganul ș i SVSU
Victoria

48

GEMENELE

MAI

SVSU Gemenele, SVSU Romanu ș i SVSU
Scorțaru Nou

49

JIRLĂU

50
51
52

Pregătirea în comun a pers onalului s erviciilor voluntare pentru MĂRAŞU
s ituații de urgență ș i pers onalului s erviciilor profes ionis te
pentru s ituații de urgență (participă de la nivelul serviviilor
MĂXINENI
voluntare pentru situații de urgență: conducătorii
autospecialelor, servanții pompieri și personalul component al
DUDEŞTI
echipelor de stingere).

IUNIE

SVSU Jirlău, SVSU Galbenu ș i SVSU Viș ani

IUNIE

SVSU Măraş u, SVSU Frecăței

IULIE
IULIE

A ntrenament de s pecialitate

SVSU Măxineni, SVSU Salcia Tudor
SVSU Dudeş ti, SVSU Ciocile ș i SVSU
Roș iori
SVSU Tufeş ti, SVSU Chis cani, SVSU
Tichileș ti ș i SVSU Gropeni

53

TUFEŞTI

IULIE

54

UNIREA

AUGUST

SVSU Unirea, SVSU Bordei Verde ș i SVSU
Traian

AUGUST

SVSU Racoviţa, SVSU Gradiș tea ș i SVSU
Rîmnicelu

55

RACOVIŢA

56

VIZIRU

SEPTEMBRIE

SVSU Viziru, SVSU Berteș tii de Jos ș i SVSU
Stăncuța

57

MOVILA MIRESII

SEPTEMBRIE

SVSU Movila Mires ii, SVSU Cazas u ș i SVSU
Tudor Vladimires cu

58

ULMU

SEPTEMBRIE

SVSU Ulmu, SVSU Cireș u ș i SVSU Zăvoaia
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59

VĂDENI

FEBRUARIE

60

CAZASU

FEBRUARIE

I.S.U.J. / SVSU
I.S.U.J. / SVSU

61

TICHILEŞTI

FEBRUARIE

I.S.U.J. / SVSU

62

BERTEŞTII DE JOS

MARTIE

I.S.U.J. / SVSU

63

RÎMNICELU

MARTIE

I.S.U.J. / SVSU

64

VIŞANI

MARIE

I.S.U.J. / SVSU

65

GROPENI

MARTIE

I.S.U.J. / SVSU

66

ROMANU

MARTIE

I.S.U.J. / SVSU

67

ROŞIORI

APRILIE

I.S.U.J. / SVSU

68

SILIŞTEA

APRILIE

I.S.U.J. / SVSU

69

ŞUŢEŞTI

APRILIE

I.S.U.J. / SVSU

70

FĂUREI

MAI

I.S.U.J. / SVSU

71

ÎNSURĂŢEI

MAI

I.S.U.J. / SVSU

72

GEMENELE

MAI

I.S.U.J. / SVSU

73

JIRLĂU

IUNIE

I.S.U.J. / SVSU

74

MĂRAŞU

IUNIE

I.S.U.J. / SVSU

75

FRECĂŢEI

IUNIE

I.S.U.J. / SVSU

76

ZĂVOAIA

IUNIE

I.S.U.J. / SVSU

77

MĂXINENI

IULIE

I.S.U.J. / SVSU

78

DUDEŞTI

IULIE

I.S.U.J. / SVSU

79
80

Pregătirea şi evaluarea serviciilor voluntare pentru situaţii de SALCIA TUDOR
urgenţă
TUFEŞTI

IULIE
IULIE

I.S.U.J. / SVSU
Incendiu

I.S.U.J. / SVSU

81

RACOVIŢA

AUGUST

I.S.U.J. / SVSU

82

STĂNCUŢA

AUGUST

I.S.U.J. / SVSU

83

UNIREA

AUGUST

I.S.U.J. / SVSU

84

GALBENU

AUGUST

I.S.U.J. / SVSU

85

MIRCEA VODĂ

AUGUST

I.S.U.J. / SVSU

86

MOVILA MIRESII

SEPTEMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

87

SURDILA GĂISEANCA

SEPTEMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

88

TUDOR VLADIMIRESCU

SEPTEMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

89

ULMU

SEPTEMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

90

VIZIRU

SEPTEMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

91

SURDILA GRECI

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

92

TRAIAN

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

93

CIOCILE

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

94

IANCA

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

95

VICTORIA

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

96

CHISCANI

NOIEMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

97

CIREŞU

NOIEMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

98

BĂRĂGANUL

NOIEMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

99

BORDEI VERDE

NOIEMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

100

GRADIŞTEA

NOIEMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

DECEMBRIE

I.S.U.J. / SVSU

101

SCORŢARU NOU

102

S.C. BRAICONF S.A.

MARTIE

I.S.U.J. / SPSU

103

S.C. BRĂILA MALL S.R.L

MARTIE

I.S.U.J. / SPSU

104

S.C. KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S.

IUNIE

I.S.U.J. / SPSU

105

S.C. VARD BRĂILA S.A.

IUNIE

I.S.U.J. / SPSU

106
107
108

Pregătirea personalului serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă prin exerciţii

109
110

S.C. PROMEX S.A.

SEPTEMBRIE

I.S.U.J. / SPSU

S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.

SEPTEMBRIE

I.S.U.J. / SPSU

ASSET IX MOLDOVA SUD – OMV
SECTOR OPRIŞENEŞTI

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / SPSU

TEATRUL MARIA FILOTTI

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / SPSU

S.C. DEDEMAN S.R.L. BRĂILA

OCTOMBRIE

I.S.U.J. / SPSU

S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI – RAMPA
CIREŞU
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.

111
112

Incendiu

NOIEMBRIE

I.S.U.J. / SPSU

NOIEMBRIE

I.S.U.J. / SPSU

III. Concursuri
Directorul unităţii şcolare cu sprijinul
inspectorului de protecţie civilă de la nivelul
localităţii.
Inspectoratul Şcolar Judeţean cu sprijinul
inspectorului de protecţie civilă de la nivelul
localităţii (pe municipiu şi cu sprijinul I.S.U.
"Dunărea" Brăila)

113

pe unitate de învăţământ

până la 31.03.2018

,,Cu viaţa mea apăr viaţa"

114

pe localitate / municipiu

APRILIE

,,Cu viaţa mea apăr viaţa"

MAI

,,Cu viaţa mea apăr viaţa"

Inspectoratul Şcolar Judeţean cu sprijinul
I.S.U. "Dunărea" Brăila

115

Cu tematică de prevenire şi intervenţie la dezastre

etapa judeţeană

116

etapa interjudeţeană

IUNIE

,,Cu viaţa mea apăr viaţa"

Vor participa echipele clasate pe primul loc
la etapa judeţeană (nivel gimnazial / licean).
Se va desfăşura în judeţul Vrancea. Echipele
vor fi însoţite de profesori, un reprezentant
al Inspectoratului Şcolar Judeţean şi un
reprezentant al I.S.U. "Dunărea" Brăila.

117 Cu tematică de prevenire şi stingere a incendiilor

etapa judeţeană

IULIE

,,Prietenii pompierilor"

Inspectoratul Şcolar Judeţean cu sprijinul
I.S.U. "Dunărea" Brăila

fază judeţeană

IUNIE

Intervenţia în caz de incendiu

I.S.U.J.

118

Profesionale, cu serviciile publice voluntare/private pentru
situaţii de urgenţă
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Anexa nr.3 la Nr.1907799
Braila, 29.01.2018

Tematica, obiectivele didactice şi modalităţile
ile de realizare a acestora
pentru unităţi de învăţământ
I. Tematica, obiectivele didactice şi modalităţile
ile de realizare a acestora
pentru învăţământul preşcolar
1. Efectele focului:
• să înţeleagă efectele distructive ale fl
flăcărilor şii fumului asupra organismului;
• familiarizarea copiilor cu efectele pozitive (benefice) ale utilizărilor
utilizărilor focului.
2. Sursele de aprindere:
• să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact;
• să nu folosească sursele de aprindere a focului în gospod
gospodărie.
3. Urmările incendiului:
• să cunoască urmările
rile incendiilor asupra ssănătăţii oamenilor şii asupra naturii vii;
• să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi
mediului înconjurător.
4. Ce facem în caz de incendiu?
• să înţeleagă necesitatea evacu
evacuării dintr-o clădire incendiată;
• să ştie că trebuie să anunţ
anunţe adulţii în caz de incendiu.
5. Dezastre naturale:
• să manifeste o atitudine şşi un comportament responsabil în situaţii
ţii de urgenţă.
6. Dezastre datorate activităţii
ăţii umane:
• să sesizeze corespondenţ
corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre.
7. Dezastrele din România:
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afecteaz
afectează teritoriul naţional şi
comunitatea locală ( inunda
inundaţiile;
iile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri,
tornade, cutremurele, accidentele tehnologice, alunecări
ri de teren, incendii, muniţii
neexplodate).
8. Impactul dezastrelor asupra mediului:
• să descrie şi să analizeze modificările
modific
suferite de mediul înconjurător
tor ca urmare a intervenţiei
umane;
• să aplice modalităţile
ile de interven
intervenţie şii de ocrotire a mediului ambiant.
9. Cum acţionăm
m în caz de dezastru: avertizarea şii alarmarea în caz de dezastru; anun
anunţarea
adulţilor despre
o situaţie de urgenţă;; folosirea apelului de urgenţă 112:
• să cunoască modul de în
înştiinţare, avertizare şii alarmare a populaţiei
popula
şi să acţioneze
conform specificului acestuia;
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă.
urgen
10. Cum acţionăm
m în caz de dezastru: igiena individuală
individual şi colectivă după dezastru:
• să cunoască necesitatea şşi să utilizeze mijloacele de igienă individuală
individual şi colectivă.
11. Cum acţionăm
m în caz de dezastru: muni
muniţiile neexplodate:
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• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.
12.. Cum acţionăm în caz de dezastru ( înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări de
teren, poluări accidentale, atacuri teroriste:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor.
13. Ce trebuie să facem pentru a ştii să ne protejăm în caz de cutremur:
• să cunoască ce este cutremurul de pământ;
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru acest fenomen
Modalităţi de realizare:
•
•
•
•

Lectură după imagini: „Incendiul" şi „Copii neascultători"
Convorbire: „Păţania lui Gigei"
Povestire: „Focul" şi „ Incendiul"
Convorbire: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul" şi „Să
nu ne jucăm cu
chibriturile"
• Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „De-a pompierii"
• Vizită la: Muzeul Naţional al Pompierilor/Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
judeţean / Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
• Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor"
• Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor:
a) „Fereşte-te de foc!"
b) „Cine ştie câştigă"
c) „Micii pompieri"
• Concurs: „Ştim să prevenim un incendiu?"
• Poveste: „Necazul lui Ionel"
• Convorbire „Ce facem în caz de incendiu?" şi „Cum ne comportăm în timpul apariţiei
unui incendiu"
• Cărţi de colorat; desene tematice
• Proiecţii de filme educative
• Consultare site-uri: www.sanseinplus.ro; www.iqsu.ro; www.informarepreventivă.ro
II. Tematica, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a acestora pentru
învăţământul primar
Clasele I-II
1. Efectele focului:
• să cunoască efectele benefice ale utilizării focului;
• să sesizeze urmările incendiilor.
2. Sursele de aprindere:
• să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact;
• să înveţe să utilizeze corect sursele de aprindere din gospodărie.
3. Care sunt urmările unui incendiu?
• să cunoască urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii;
• să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi
mediului înconjurător.
4. Necesitatea asigurării prevenirii incendiilor:
• să-şi dezvolte responsabilitatea pentru asigurarea vieţii şi sănătăţii proprii şi a celor din
jur;
• să cunoască noţiuni fundamentale de prevenire a incendiilor în gospodărie.
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5. Ce face în caz de incendiu?
• să înţeleagă necesitatea evacuării dintr-o clădire incendiată;
• să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu şi să le ceară ajutorul.
6. Cum poate fi prevenit un incendiu?
• să recunoască sursele potenţiale şi împrejurările favorizante care pot declanşa un
incendiu;
• să manifeste un comportament preventiv la utilizarea surselor de aprindere.
7. Cum poate fi stins un incendiu?
• să cunoască cu ce se poate stinge un început de incendiu;
• să înţeleagă că trebuie să ceară ajutorul adulţilor pentru stingerea oricărui început de
incendiu.
8. Ce ştim despre dezastre:
• să identifice principalele tipuri de dezastre;
• să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă.
9. Noţiuni generale despre dezastre:
•
să identifice corect principalele tipuri de riscuri;
•
să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a
celor datorate activităţii umane.
10. Ce trebuie să facem pentru a şti să ne protejăm în caz de cutremur:
• să cunoască ce trebuie să facă pe timpul şi după un cutremur.
11. Rucsacul de urgenţă al elevului din clasele I-II:
•
conţinutul rucsacului de urgenţă.
12. Ce trebuie să facem în timpul unui seism în clasă,acasă?
13. Ce facem după un seism puternic în clasă, acasă?
Clasele III-IV
14. Dezastre naturale:
•
să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă.
15. Dezastre datorate activităţii umane:
•
să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre.
16. Dezastrele din România:
•
să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade,
cutremurele, accidentele tehnologice, alunecări de teren, incendii, muniţii neexplodate).
17. Impactul dezastrelor asupra mediului:
•
să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a
intervenţiei umane;
•
să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant.
18. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea
adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112:
•
să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze
conform specificului acestuia;
•
să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă.
19. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre?
•
să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii.
20. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru:
•
să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă.
21. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate?
•
să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.
22. Cum acţionăm în caz de dezastru ( înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări de
teren, poluări accidentale, atacuri teroriste:
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•
să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în
parte;
•
să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea
şi înlăturarea efectelor
dezastrelor.
23. Ce este un cutremur şi cum îl simţim?
•
magnitudinea, intensitatea seismică.
24. Cum ne protejăm în caz de cutremur?
• planul familial de protecţie pentru cutremur;
• protecţia în casă sau apartament;
• protecţia în cartier şi pe drumul spre şcoală.
25. Rucsacul de urgenţă al elevului pentru clasele III-IV:
•
conţinutul rucsacului de urgenţă.
26. Cum ne pregătim pentru a ne proteja în caz de cutremur?
27. Cum să ne protejăm în caz de cutremur?
• în localitate, în afara clădirilor;
• acasă sau la şcoală;
• ce trebuie să facem imediat după cutremur.
Modalităţi de realizare:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lectură după imagini: „Incendiul" şi „Copii neascultători"
Convorbire: „Păţania lui Gigei"
Povestire: „Focul" şi „ Incendiul"
Convorbire: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul" şi „Să nu ne jucăm cu chibriturile"
Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „De-a pompierii"
Vizită la: Muzeul Naţional al Pompierilor / Sediul Inspectoratului pentru Situaţii
de
Urgenţă judeţean / Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor"
Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor:
a) „Fereşte-te de foc!"
b) „Cine ştie câştigă"
c) „Micii pompieri"
Concurs: „Ştim să prevenim un incendiu ?"
Poveste: „Necazul lui Ionel"
Convorbire „Ce facem în caz de incendiu ?" şi „Cum ne comportăm în timpul apariţiei
unui incendiu"
Cărţi de colorat; desene tematice
Proiecţii de filme educative
Consultare site-uri: www.sanseinplus.ro; www.iqsu.ro; www.informarepreventivă.ro

III. Tematica, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a acestora pentru
învăţământul secundar (gimnaziu)
Clasele V-VI
1. Focul - prieten şi duşman:
•
să cunoască rolul focului în viaţa omului;
•
să înţeleagă efectele utilizării incorecte a focului.
2. Sursele de incendiu:
•
să înţeleagă mecanismul producerii incendiilor;
•
să fie capabil să identifice sursele de incendiu;
•
să cunoască regulile de prevenire a incendiilor în locuinţă.
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3. Comportarea în caz de incendiu:
•
să poată face evaluarea reală a pericolului în cazul producerii unui incendiu;
•
să ştie cum se anunţă incendiul la pompieri;
•
să identifice posibilităţile de salvare în cazul în care este surprins de un incendiu.
4. Stingerea incendiilor:
•
să înţeleagă mecanismul stingerii focului;
•
să ştie să folosească principalele substanţe stingătoare şi mijloace utilizate în lupta
împotriva incendiilor.
5. Primul ajutor în caz de incendiu:
•
să ştie care sunt urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii;
•
să poată acorda primul ajutor în cazul arsurilor şi intoxicaţiilor.
6. Reguli de prevenire a incendiilor în gospodărie:
•
să stăpânească regulile preventive la utilizarea mijloacelor de încălzire şi de pregătire
a hranei, echipamentelor electrice, precum şi a altor surse posibile de incendiu în
gospodărie.
7. Protecţia mediului înconjurător împotriva incendiilor:
•
să conştientizeze consecinţele incendiilor asupra mediului înconjurător;
•
să cunoască principalele reguli preventive în drumeţii şi excursii.
8. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie
civilă:
•
să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la
profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă;
•
să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de protecţie civilă.
9. Ce ştim despre dezastre:
• să identifice principalele tipuri de dezastre;
• să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de protecţie civilă pe timpul
dezastrelor.
10. Noţiuni generale despre dezastre:
• să identifice corect principalele tipuri de riscuri;
• să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale
şi a celor datorate activităţii umane.
11. Dezastre naturale:
• să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă.
12.. Dezastre datorate activităţii umane:
• să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre.
13. Dezastrele din România:
• să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri,
tornade; cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii
neexplodate).
14. Impactul dezastrelor asupra mediului:
• să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a
intervenţiei umane;
• să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant.
15. Cunoştinţe privind cauzele şi manifestarea cutremurelor de pământ în condiţiile ţării noastre:
• cum simţim seismele;
• cum ne protejăm în caz de cutremur.
16. Rucsacul de urgenţă al elevului:
• conţinutul rucsacului de urgenţă.
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Clasele VII-VIII
17. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru? anunţarea
adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112:
• să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze
conform specificului acestuia;
• să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă.
18 Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală?
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală.
19. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea colectivă:
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă.
20. Cum acţionăm în caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea:
• să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii
şi evacuării în diferite situaţii.
21. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre:
• să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii.
22. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru:
• să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă.
23. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate:
• să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.
24. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după) inundaţii, cutremur, alunecări
de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste:
•
să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în
parte;
•
să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor.
25. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre:
•
să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
•
să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă.
26. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă:
•
să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor
de protecţie civilă;
•
să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie
civilă.
27. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în
planul local de acţiune.
28. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute
în planul local de acţiune.
29. Planul local de acţiune privind radioactivitatea:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune.
30. Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii economici:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute
în planul local de acţiune.
31. Ce facem în timpul unui seism în clasă, acasă, în săli de laborator, în incinta/ curtea
şcolii?
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32. Ce facem după un seism puternic?
• la şcoală, acasă.
Modalităţi de realizare:
• concursuri tematice
• întâlniri cu specialişti
• mese rotunde
• conferinţe, seminarii
• vizionări de casete, filme documentare
• jocuri interactive
• antrenamente practice
• exerciţii de simulare
• demonstraţii practice
• participare la activităţile de pregătire ale formaţiuni locale de intervenţie
• excursii, drumeţii tematice
• realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de
protecţie civilă
• Vizită la: Muzeul Naţional al Pompierilor / Sediul Inspectoratului pentru Situaţii
de
Urgenţă judeţean / Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
• Consultare site-uri: www.sanseinplus.ro; www.iqsu.ro; www.informarepreventivă.ro
IV. Tematica , obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a acestora pentru
învăţământ liceal (colegiu)
Clasele IX-X, Colegii tehnice – nivel 1 de calificare
1.

2..
3.

4.
5.
6.

7.

Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie
civilă:
•
să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la profesiile
din cadrul
serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă;
•
să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de protecţie
civilă.
Ce ştim despre dezastre?
•
să identifice principalele tipuri de dezastre;
•
să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă.
Noţiuni generale despre dezastre:
•
să identifice corect principalele tipuri de riscuri;
•
să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a
celor datorate activităţii umane.
Dezastre naturale:
•
să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă.
Dezastre datorate activităţii umane:
•
să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre.
Dezastrele din România:
•
să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi
comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade;
cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate).
Impactul dezastrelor asupra mediului:
•
să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare
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a intervenţiei umane;
•
să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant.
8. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea
adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112:
•
să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să
acţioneze conform specificului acestuia;
•
să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă.
9. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală:
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală.
10. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea colectivă:
• să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă.
11. Educaţia şi protecţia elevilor în caz de cutremur:
•
cunoştinţe privind cauzele şi manifestarea cutremurelor de pământ în condiţiile ţării;
•
unde seismice;
•
zonele seismice din România;
•
magnitudine şi intensitate, scări de magnitudini, scări de intensitate seismică.
12. Protecţia antiseismică în interiorul clădirilor de învăţământ:
• aspecte privind mobilierul, instalaţiile şi echipamentele materialele didactice din clase
şi laboratoare;
• masuri de pregătire a clasei şi instalaţiilor, echipamentelor şi mobilierul pentru situaţia
unui cutremur;
• aspecte privind reacţia la cutremur a elevilor şi grupurilor de persoane.
13. Cum acţionăm în caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea
•
să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea
adăpostirii şi evacuării în diferite situaţii.
Clasele XI, Colegii tehnice – nivel 2 de calificare
XII-XIII, Colegii tehnice – nivel 3 de calificare
14. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre?
•
să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii.
15. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru
•
să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi
colectivă.
16. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate
•
să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.
17 . Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări
de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste;
•
să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în
parte;
•
să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor
dezastrelor.
18. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre:
• să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă;
• să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă.
19. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă:
•
să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din să cunoască
obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de
protecţie civilă;
• să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie
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civilă.
20 . Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor
prevăzute în planul local de acţiune.
21. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune.
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute
în planul local de acţiune.
22.. Planul local de acţiune privind radioactivitatea:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune.
23. Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii
economici:
• să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de
acţiune;
• să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor
prevăzute în planul local de acţiune.
24. Pregătirea anticipată pentru protecţia activă în caz de cutremur:
• acasă , în clasă, în localitate.
25. Rucsacul de urgenţă al elevului de liceu:
• conţinutul rucsacului de urgenţă.
26. Protecţia şi pregătirea antiseismică în clase şi laboratoare:
• ce facem în timpul unui seism?
• ce facem după un seism puternic?
Modalităţi de realizare:
• concursuri tematice;
• întâlniri cu specialişti;
• mese rotunde;
• conferinţe, seminarii;
• vizionări de casete, filme documentare;
• jocuri interactive;
• antrenamente practice;
• exerciţii de simulare;
• demonstraţii practice
• participare la activităţile de pregătire ale formaţiuni locale de intervenţie;
• excursii, drumeţii tematice;
• realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de protecţie
civilă;
• Vizită la: Muzeul Naţional al Pompierilor / Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă
judeţean / Servicii profesioniste sau voluntare pentru Situaţii de Urgenţă
• Consultare site-uri: www.sanseinplus.ro; www.iqsu.ro; www.informarepreventivă.ro
Cunoştinţele minimale ce trebuie asigurate absolvenţilor de învăţământ superior din
sistemul naţional, în domeniul situaţiilor de protecţie civilă
1.

Cunoaşterea principalelor trăsături şi orientări ale politicilor şi strategiilor naţionale în
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

domeniul managementului situa
situaţiilor de urgenţă, evidenţierea
ierea şi însuşirea
însu
principalelor
direcţii de acţiune la nivelul administraţiei
administra
centrale şi locale;
Cunoaşterea
terea tipurilor de dezastre care se manifestă în teritoriul naţional, impactului
acestora asupra comunit
comunităţilor, mediului, precum şii a problematicii riscurilor şi
vulnerabilităţii în situaţii
ţii de urgen
urgenţă;
Cunoaşterea
terea principalelor structuri şii mecanisme ale managementului situaţiilor de urgenţă
şi iniţierea in modalităţi
ăţi de cooperare şi colaborare la nivel internaţional
interna
şi naţional central şi local;
Iniţierea
ierea în domeniul organiz
organizării, planificării, pregătirii şii conducerii acţiunilor forţelor de
intervenţie,
ie, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor
iilor de urgenţă;
urgen
Însuşirea cunoştinţelor
elor referitoare la con
conţinutul
inutul documentelor în domeniul organizării,
organiz
planificării, pregătirii şi conducerii ac
acţiunilor forţelor de intervenţie;
ţie;
Identificarea resurselor necesare organiz
organizării şi operaţionaliză
lizării sistemului pentru
managementul situaţiilor
ţiilor de urgen
urgenţă la nivelul judeţului,
ului, municipiului / oraşelor,
ora
comunelor şii operatorilor economici;
Iniţierea
ierea în exercitarea actului decizional, în diferite situa
situaţiiii de urgenţă;
urgenţă
Însuşirea măsurilor
surilor privind asig
asigurarea protecţiei salariaţilor şii bunurilor materiale.

Anexa nr.4 la Nr.1907799
Braila, 29.01.2018

Evidenţa
a particip
participării la activităţile de pregătire - anul 2018
Nr.
crt.

Funcţia

Nume, prenume

Forma
de
pregătir
e

Perioada

Localitate,
instituţie,
institu
operator
economic

Observ
aţii

A. Organizate la Centrul Na
Naţional de Perfecţionare a Pregătirii
tirii pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani
1

prefect

2
3

PALADI GEORGE ADRIAN

curs

șef serviciu
voluntar/privat pentru
situații de urgență

MATEI IONUT

curs

inspector de protecţie
civilă de la localități

TOMA MIHAELA
ALINA

curs inițiere
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1620.04.20
18
08.0102.02.20
18
07.0501.06.20
18

Prefectura Brăila
Br
Gemenele
Prim
Primăria
Brăila
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4

5

inspector de protecţie
civilă de la instituții
publice și operatori
economici cu capital
majoritar de stat,
servicii pubice
deconcentrate, regii
autonome și companii
naționale, operatori
economici cu capital
majoritar privat factor
de risc
cadru tehnic cu
atributii in domeniul
prevenirii si stingerii
incendiilor pentru
personalul din
administratia publica
locala, institutii
publice si societați cu
capital majoritar de
stat

STROESCU VALERIU
LEONARD

curs inițiere

07.0501.06.20
18

Casa Județeană de
Pensii

MARDARE DUMITRU

curs

04.0629.06.20
18

Teatrul de Păpuși
Brăila

B. Organizate de Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău
Seria nr. 1:
1

şefi centre operative
de la comune

RADU STAN

curs

2

şefi centre operative
de la comune

STRIMBEANU
EUGEN GEORGE

curs

3

şefi centre operative
de la comune

ORJAN GHEORGHE

curs

4

şefi centre operative
de la comune

CANTEMIR BENONI

curs

planificaţi la curs

4

total şefi centru operativ
comună / serie

05.0209.02.20
18
05.0209.02.20
18
05.0209.02.20
18
05.0209.02.20
18
prezenţi
la curs

Bărăganul
Dudești
Frecăței
Stăncuța

Seria nr. 2:
5

şefi centre operative
de la comune

MATEI IONUT

curs

6

şefi centre operative
de la comune

TARĂU IONUȚ
VALENTIN

curs

7

şefi centre operative
de la comune

TOICĂ DANIEL

curs

planificaţi la curs

3

total şefi centru operativ
comună / serie

12.0216.02.20
18
12.0216.02.20
18
12.0216.02.20
18
prezenţi
la curs

Gemenele
Surdila Greci

Șuțesti

Seria nr. 3:
8

şefi centre operative
de la comune

MUȘAT IONELIA

curs

9

şefi centre operative
de la comune

CHIVU VERONICA
VALERICA

curs
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19.0223.02.20
18
19.0223.02.20

Măxineni
Siliștea
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10

şefi centre operative
de la comune

RĂILEANU LENUȚA

curs

11

şefi centre operative
de la comune

OPREA GEORGIANA
MIHAELA

curs

planificaţi la curs

4

total şefi centru operativ
comună / serie

19.0223.02.20
18
19.0223.02.20
18
prezenţi
la curs

Movila Miresii
Tudor Vladimirescu

Seria nr. 4:
12

şefi centre operative
de la comune

MORUZ STANA

curs

13

şefi centre operative
de la comune

SÂRBU
ALEXANDRINA

curs

14

şefi centre operative
de la comune

DINICU ELENA
IULIANA

curs

planificaţi la curs

3

total şefi centru operativ
comună / serie

26.0202.03.20
18
26.0202.03.20
18
26.0202.03.20
18
prezenţi
la curs

Ciocile
Vișani
Racovița

Seria nr. 5:
15

şefi centre operative
de la comune

POPOACĂ VERA

curs

16

şefi centre operative
de la comune

OPREA DANIELA

curs

17

şefi centre operative
de la comune

CRISTEA ANCA

curs

18

şefi centre operative
de la comune

NISIPEANU
ECATERINA

curs

planificaţi la curs

4

total şefi centru operativ
comună

05.0309.03.20
18
05.0309.03.20
18
05.0309.03.20
18
05.0309.03.20
18
prezenţi
la curs

Unirea
Scorțaru Nou
Gropeni
Zăvoaia

Seria nr. 6:
19

viceprimar comună

total viceprimari comune /
serie

BARDAŞ FLORENŢIU

curs

planificaţi la curs

1

12.0316.03.20
18
prezenţi
la curs

Cazasu

Seria nr. 7:
20

viceprimar comună

CREŢU ROŞCA
VALERIU ADRIAN

curs

21

viceprimar comună

BĂLUŢĂ NECULAI

curs

planificaţi la curs

2

total viceprimari comune /
serie

Seria nr. 8:
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19.0323.03.20
18
19.0323.03.20
18
prezenţi
la curs

Galbenu
Măxineni
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viceprimar comună

total viceprimari comune /
serie

BARBU NICOLAE

curs

planificaţi la curs

1

26.0330.03.20
18
prezenţi
la curs

Surdila Găisenca

Seria nr. 9:
23

viceprimar comună

total viceprimari comune /
serie

OCHIROȘI RADU

curs

planificaţi la curs

1

02.04.06.04.20
18
prezenţi
la curs

Șuțesti

Seria nr. 10:
24

viceprimar comună

MIHAI NICOLAE

curs

25

viceprimar comună

DÂRJAN SICA

curs

planificaţi la curs

2

total viceprimari comune /
serie

16.0420.04.20
18
16.0420.04.20
18
prezenţi
la curs

Tichilești
Unirea

Seria nr. 11:
26

viceprimar comună

total viceprimari comune /
serie

VLASE MARIAN

curs

planificaţi la curs

1

23.0427.04.20
18
prezenţi
la curs

Ciocile

Seria nr. 14:
27

primar municipiu

total primari municipiu si
oraşe / serie

DRAGOMIR VIOREL
MARIAN

curs

planificaţi la curs

1

21.0525.05.20
18
prezenţi
la curs

Brăila

Seria nr. 15:
viceprimar municipiu

JANTEA CRICAN
ALEXANDRU

curs

total viceprimari
municipiu şi oraşe / serie

planificaţi la curs

1

28

04.0608.06.20
18
prezenţi
la curs

Brăila

Seria nr. 16:
29

secretar oraş

total secretari oraşe / serie

PÎRLOG FĂNICA

curs

planificaţi la curs

1

11.0615.06.20
18
prezenţi
la curs

Însurăței

Seria nr. 17:
30
31

şefi centre operative
de la municipii şi
oraşe
şefi centre operative
de la municipii şi

BERBEC MIRCEA

curs

PĂTRĂNOIU
VALENTIN

curs
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18.0622.06.20
18
18.0622.06.20

Brăila
Făurei
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oraşe
total şefi centre operative
de la municipii şi oraşe /
serie

18

2

planificaţi la curs

prezenţi
la curs

Seria nr. 19:
32

primar comună

total primari comune /
serie

POPA RADU

curs

planificaţi la curs

1

03.0907.09.20
18
prezenţi
la curs

Cireşu

Seria nr. 20:
33

primar comună

total primari comune /
serie

DOAGĂ VICTOR

curs

planificaţi la curs

1

10.0914.09.20
18
prezenţi
la curs

Viziru

Seria nr. 21:
34

primar comună

total primari comune /
serie

MOISE ŞTEFAN

curs

planificaţi la curs

1

17.0921.09.20
18
prezenţi
la curs

Tufești

Seria nr. 22:
35

primar comună

total primari comune /
serie

STROIA COSTEL

curs

planificaţi la curs

1

24.0928.09.20
18
prezenţi
la curs

Măxineni

Seria nr. 23:
36

primar comună

total primari comune /
serie

COMAN STANCA

curs

planificaţi la curs

1

01.1005.10.20
18
prezenţi
la curs

Vădeni

Seria nr. 24:
37

primar comună

total primari comune /
serie

UNGUREANU IOAN

curs

planificaţi la curs

1

08.1012.10.20
18
prezenţi
la curs

Unirea

Seria nr. 25:
38

primar comună

total primari comune /
serie

ICONARU MARIAN

curs

planificaţi la curs

1

Seria nr. 26:

105

15.1019.10.20
18
prezenţi
la curs

Ulmu
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secretar comună

SĂNDULESCU
MIHAELA

curs

40

secretar comună

DUMITRU GINA

curs

planificaţi la curs

2

total secretari comune /
serie

22.1026.10.20
18
22.1026.10.20
18
prezenţi
la curs

Măxineni
Surdila Greci

Seria nr. 27:
41

secretar comună

total secretari comune /
serie

ZODILĂ VIOREL

curs

planificaţi la curs

1

29.1002.11.20
18
prezenţi
la curs

Bordei Verde

Seria nr. 28:
42

secretar comună

total secretari comune /
serie

PUNGĂ GIGEL

curs

planificaţi la curs

1

05.1109.11.20
18
prezenţi
la curs

Bărăganul

Seria nr. 29:
43

secretar comună

TUTULAN
CONSTANTA
CAMELIA

curs

44

secretar comună

BADIU ALINA
RODICA

curs

planificaţi la curs

2

total secretari comune /
serie

12.1116.11.20
18
12.1116.11.20
18
prezenţi
la curs

Galbenu
Unirea

Seria nr. 30:
45

secretar comună

CIOATĂ ION

curs

46

secretar comună

MIHAI VASILE

curs

planificaţi la curs

2

total secretari comune /
serie

19.1123.11.20
18
19.1123.11.20
18
prezenţi
la curs

şefi centru operativ comună

Număr personal
planificat
18

viceprimar comună

8

primar municipiu

1

viceprimar municipiu

1

secretar oraş

1

şefi centre operative de la municipii şi oraşe

2

primar comună

7

secretar comună

8

Total

46

Funcţia
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Ane nr.5 la Nr.1907799
Anexa
Braila, 29.01.2018

TEMELE
ORIENTATIVE PRIVIND PREGĂTIREA
PREG TIREA SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUA
SITUAŢII
DE URGENŢĂ PE ANUL 2018
I. SCOPUL PREGĂTIRII:
- cunoaşterea de către
tre personalul din cadrul serviciului voluntar pentru situa
situaţii de urgenţă a
prevederilor actelor normative care reglementează
reglementeaz activitatea de ap
apărare împotriva
incendiilor şi protecţie civilă;
- perfecţionarea continuă a preg
pregătirii
tirii de specialitate a membrilor echipelor ( grupelor) de
intervenţie
ie la incendii, a echipel
echipelor
or specializate pe tipuri de riscuri şi a specialiştilor de
prevenire privind regulile si măsurile
mă
de prevenire, cunoaşterea
terea permanent
permanentă a riscurilor din
localităţile în care îşi desfăşoară
ăşoară activitatea;
- cunoaşterea şi întreţinerea
inerea în perfect
perfectă stare de funcţionare
ionare a tehnicii de intervenţie
interven
şi a
accesoriilor din dotarea serviciului voluntar pentru situaţii
situa de urgenţă.
II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII
ĂTIRII
1. Şefii
efii serviciilor voluntare pentru situaţii
situa de urgenţă:
- Convocare de pregătire,
tire, semestrial (6 ore), organizată de către
tre I.S.U. „Dunărea”
„Dun
Brăila;
- Antrenament de specialitate, anual (6 ore), organizată
organizat de către
tre I.S.U. „Dun
„Dunărea” Brăila;
- Instructaj de pregătire,
tire, semestrial (2
(2-4 ore), organizat de către preşedin
şedinţii comitetelor pentru
situaţii de urgenţă.
2. Personalul component al serviciilor voluntare pentru situa
situaţii
ii de urgenţă:
urgen
- Şedinţă teoretic – aplicativă (3 ore), lunar la oraşe
e / trimestrial la comune, organizată
organizat de
către şeful serviciului;
demonstrativ (2 ore), lunar la oraşe
e / trimestrial la comune, organizată
organizat de
- Şedinţă practic – demonstrativă
către şeful serviciului.
Şedinţele de pregătire
tire se vor desf
desfăşura conform planificării
rii întocmită de şeful serviciului şi
aprobată de primar. Înaintea şedinţelor de pregătire şeful
eful serviciului va întocmi planurile
planuri
conspect ale temelor de prezentat în luna respectivă.
respectiv
Se va urmări
ri ca majoritatea temelor de preg
pregătire să aibă un caracter practic şi se vor
executa în condiţiiii cât mai apropiate de realitate.
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III. TEME DE PREGĂTIRE
A. Pentru specialiştii de prevenire din cadrul compartimentului de prevenire
MUNICIPIU ŞI ORAŞE
Luna ianuarie
T.1:Actele normative care reglementează activitatea de prevenire în domeniul situaţiilor de
urgenţă;-1h
T.2:Reguli şi măsuri specifice la instalarea şi folosirea sobelor, coşurilor ori burlanelor de
evacuare a fumului;-1h
T.3:Echiparea şi dotarea SVSU cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;-1h
Ex.1:Prezentarea practică a tipurilor de stingătoare ( substanţe de stingere, clasificare, mod
de utilizare, eficienţă).-2h
Luna februarie
T.4:Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor la obiective cu aglomerări de
persoane sau care prezintă săli aglomerate ( case de cultură, cămine culturale, magazine
comerciale);-2h
T.5:Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis;-1h
Ex.2:Executarea unui control de prevenire la un obiectiv din subordinea consiliului local (
case de cultură, cămine culturale, magazine comerciale).-2h
Luna martie
T.6:Modul de pregătire şi executare a controalelor în domeniul situaţiilor de urgenţă la
gospodăriile populaţiei, clădiri şi blocuri de locuinţe;-1h
T.7: Măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice
de iluminat şi forţă, la instalaţiile de încălzit locale şi centrale;-2h
Ex.3:Executarea de controale de prevenire la locuinţele şi gospodării ale populaţiei, conform
graficului de control.-2h
Luna aprilie
T.8:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la obiectivele de cult ( biserici, mănăstiri şi alte
aşezăminte monahale);-2h
T.9: Reguli şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor la grajduri de animale, magazii şi
dependinţe aferente gospodăriilor populaţiei;-1h
Ex.4:Executarea unui control de prevenire la o unitate de cult.-2h
Luna mai
T.10:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la obiectivele cu destinaţie de primire
turistică;-2h
T.11:Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare;-1h
Ex.5:Executarea unui control de prevenire la un obiectiv cu destinaţie de primire turistică.-2h
Luna iunie
T.12:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la punctele de desfacere a buteliilor cu gaz
petrolier lichefiat;-3h
Ex.6:Executarea de controale de prevenire la un punct de desfacere a buteliilor cu gaz
petrolier lichefiat.-2h
Luna iulie
T.13:Măsuri de prevenire a incendiilor pe perioadele caniculare şi secetoase; -2h
T.14:Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la
arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;-1h
Ex.7:Executarea de controale de prevenire la o construcţie administrativă.-2h
Luna august
T.15:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice perioadei de coacere şi recoltare a
cerealelor;-2h
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T.16:Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie;-1h
Ex.8:Executarea unui control de prevenire pe timpul recoltării, transportului şi depozitării
cerealelor păioase.-2h
Luna septembrie
T.17:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la unităţi de învăţământ;-3h
Ex.9:Executarea unui control de prevenire la o unitate de învăţământ şi a unui exerciţiu
practic de evacuare a elevilor în caz de incendiu.-2h
Luna octombrie
T.18:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la operatorii economici cu risc ridicat din
sectorul de competenţă ( brutării, mori de cereale, prelucrarea lemnului, confecţii textile,
etc.);-3h
Ex.10:Executarea unui control de prevenire la un obiectiv cu activitate de prelucrare primară
a lemnului.-2h
Luna noiembrie
T.19:Reguli şi măsuri de prevenire pentru sezonul rece; măsuri pentru amenajarea
afumătorilor în gospodăriile cetăţeneşti-2h
T.20:Documente care se studiază premergător controlului de prevenire;-1h
Ex.11:Modul de completare a documentelor de finalizare a controlului ( notă de control,
carnet cu constatările rezultate din controale).-2h
Luna decembrie
T.21:Principalele tipuri de riscuri de la nivelul localităţii, conform Planului de analiză şi acoperire
a riscurilor;-2h
T.22:Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare preventivă a populaţiei;-1h
Ex.12:Întocmirea şi reactualizarea unor documente în domeniul situaţiilor de urgenţă.-2h
COMUNE
Luna februarie
T.1:Actele normative care reglementează activitatea de prevenire în domeniul situaţiilor de
urgenţă;-1h
T.2:Modul de pregătire şi executare a controalelor în domeniul situaţiilor de urgenţă la
gospodăriile populaţiei, clădiri şi blocuri de locuinţe;-1h
T.3:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la obiectivele de cult ( biserici, mănăstiri şi alte
aşezăminte monahale) şi obiective cu destinaţie turistică;-1h
Ex.1:Executarea unui control de prevenire la o unitate de cult.-2h
Luna aprilie
T.4: Dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la
arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;-2h
T.5:Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis;-1h
Ex.2:Executarea de controale de prevenire la clădiri de locuit şi gospodării ale populaţiei,
conform graficului de control.-2h
Luna iulie
T.6:Măsuri de prevenire a incendiilor pe perioadele caniculare şi secetoase; -1h
T.7:Reguli şi măsuri de prevenire specifice perioadei de recoltare a cerealelor, pentru
maşinile agricole ce lucrează în campanie şi pentru magazii şi depozite de cereale;-1h
T.8: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare preventivă a populaţiei;-1h
Ex.3:Executarea de controale de prevenire la căminele culturale.-2h
Luna octombrie
T.9: Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la unităţi de învăţământ;-1h
T.10: Reguli şi măsuri de prevenire pentru sezonul rece; măsuri pentru amenajarea
afumătorilor în gospodăriile cetăţeneşti;-1h
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T.11: Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la operatorii economici cu risc ridicat din
sectorul de competenţă ( brutării, mori de cereale, prelucrarea lemnului, confecţii textile,
etc.);-1h
Ex.4:Executarea unui control de prevenire la o unitate de învăţământ şi a unui exerciţiu
practic de evacuare a elevilor în caz de incendiu.-1h
Ex.5:Executarea de controale de prevenire la gospodării ale populaţiei, conform graficului de
control.-1h
B. Pentru personalul formaţiei de intervenţie la incendii
MUNICIPII ŞI ORAŞE
Luna ianuarie
T.1:Descrierea şi modul de utilizare a materialelor, tehnicii, utilajelor şi accesoriilor din
dotarea serviciului voluntar; -2h
T.2:Instalaţii de alimentare cu apă, reţele de apă, rezervoare de incendiu, hidranţi interiori şi
exteriori;-1h
Ex.1:Prezentarea practică a utilajelor şi accesoriilor din dotarea serviciului voluntar.-2h
Luna februarie
T.3:Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei;-3h
Ex.2:Executarea unui exerciţiu de stingere la un obiectiv din subordinea consiliului local (case
de cultură, cămine culturale).-2h
Luna martie
T.4:Caracteristicile intervenţiei şi modul de acţiune în cazul unor incendii produse la
gospodăriile cetăţeneşti;-3h
Ex.3:Executarea unui exerciţiu de stingere la un grup de gospodării ale populaţiei ( locuinţe,
magazii, grajduri de animale, depozit de furaje, bucătării de vară, etc.).-2h.
Luna aprilie
T.5:Incendiul şi dezvoltarea lui;-3h
Ex.4:Antrenament în executarea probelor de concurs al serviciilor voluntare.-2h
Luna mai
T.6:Accesorii de trecere a apei, de producere a spumei, de protecţie, de iluminat, scări
manuale, pompe manuale;-3h
Ex.5:Executarea unui exerciţiu de stingere la un obiectiv de cult.-2h.
Luna iunie
T.7:Instrucţia servantului pompier la tehnica de luptă;-3h
Ex.6:Executarea unui exerciţiu de stingere la un punct de desfacere a buteliilor cu gaz
petrolier lichefiat.-2h
Luna iulie
T.8:Noţiuni de chimie, fizică şi hidraulică;-3h
Ex.7:Executarea unui exerciţiu de stingere la o construcţie administrativă.-2h
Luna august
T.9:Procedee şi mijloace de stingere a incendiilor;-3h
Ex.8:Instrucţia grupelor la autospeciala cu apă şi spumă, motopompa remorcabilă,
motopompa de evacuare a apei.-2h
Luna septembrie
T.10:Pompe de amorsare ( vid ) şi centrifuge;-3h
Ex.9:Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării. -2h
Luna octombrie
T.11:Asigurarea intervenţiei serviciului în sectorul de competenţă;-3h
- măsuri organizatorice şi tehnice;
- conceptul de acţiune la intervenţie;
- modalitatea alarmării forţelor pentru intervenţie.
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Ex.10:Executarea unui exerciţiu de stingere la un obiectiv cu activitate de prelucrare a
lemnului.-2h
Luna noiembrie
T.12:Intervenţia în condiţii deosebite (pe timp de noapte, iarnă, vânt puternic etc.);-3h
Ex.11:Executarea unui exerciţiu de stingere în astfel de condiţii.-2h
Luna decembrie
T.13:Cauze de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor. Starea de pericol şi pericol
de incendiu;-3h
Ex.12:Întocmirea practică a unui raport de intervenţie.-2h
COMUNE
Luna februarie
T.1:Descrierea şi modul de utilizare a materialelor, tehnicii, utilajelor şi accesoriilor din
dotarea serviciului voluntar; -2h
T.2:Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei;-1h
Ex.1:Executarea unui exerciţiu de stingere la un grup de gospodării ale populaţiei ( locuinţe,
magazii, grajduri de animale, depozite de furaje, bucătării de vară, etc.).-2h
Luna mai
T.3: Incendiul şi dezvoltarea lui;-1h
T.4:Accesorii de trecere a apei, de producere a spumei, de protecţie, de iluminat, scări
manuale, pompe manuale;-1h
T.5:Cauze de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor. Starea de pericol şi pericol de
incendiu;-1h
Ex.2: Antrenament în executarea probelor de concurs al serviciilor voluntare.-2h
Luna august
T.6:Procedee şi mijloace de stingere a incendiilor în mediul rural (grajduri, magazii depozite
furaje);-1h
T.7:Instrucţia servantului pompier la tehnica de luptă;-1h
T.8:Intervenţia în condiţii deosebite (pe timp de noapte, iarnă, vânt puternic etc.);-1h
Ex.3:Executarea unui exerciţiu de stingere la un obiectiv de cult.-2h
Luna noiembrie
T.9: Instalaţii de alimentare cu apă, reţele de apă, rezervoare de incendiu, hidranţi interiori şi
exteriori;-1h
T.10: Modul de întocmire a unui raport de intervenţie.-1h
T.11:Noţiuni de chimie, fizică şi hidraulică;-1h
Ex.4:Executarea unui exerciţiu de stingere la o unitate de învăţământ.-2h
C. Pentru personalul echipelor specializate pe tipuri de riscuri
MUNICIPII ŞI ORAŞE
Luna ianuarie
T.1:Rolul şi locul protecţiei civile în cadrul sistemului naţional de apărare a ţării. Protecţia
civilă în alte ţări; -2h
T.2:Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;-1h
Ex.1:Primul ajutor şi autoajutorul sanitar.-2h
Luna februarie
T.3:Noţiuni generale despre dezastre , preocupări actuale privind diminuarea pierderilor
umane şi pagubelor materiale cauzate de dezastre;-2h
T.4:Rolul, organizarea şi misiunile protecţiei civile în România;-1h
Ex.2:Primul ajutor sanitar în caz de arsuri, înec, electrocutare şi degerături.-2h
Luna martie
T.5:Catastrofele şi calamităţile naturale.Urmările, măsurile de protecţie şi intervenţie;-2h
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T.6:Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale,instituţiilor,agenţilor economici şi
populaţiei cu privire la realizarea măsurilor în situaţii de urgenţă;-1h
Ex.3:Primul ajutor sanitar la plăgi, hemoragii, fracturi şi luxaţii.-2h.
Luna aprilie
T.7:Noţiuni despre armele de nimicire în masă şi armele convenţionale - substanţele
explozive obişnuite şi muniţiile folosite, substanţele şi amestecurile incendiare;-3h
Ex.4:Primul ajutor sanitar la intoxicare cu substanţe toxice de luptă sau industriale.-2h
Luna mai
T.8:Arma chimică - mijloace de atac cu arme chimice, indicii de recunoaştere a atacului cu
arma chimică, principalele substanţe toxice de luptă, caracteristicile raioanelor contaminate
cu substanţe toxice de luptă, măsurile de protecţie împotriva armei chimice;-3h
Ex.5:Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea
celor din dotare.-2h
Luna iunie
T.9:Arma biologică - mijloace şi procedee de răspândire a agenţilor patogeni, indicii de
recunoaştere a armei biologice, căile de pătrundere în organism, transmiterea agenţilor
patogeni şi protecţia împotriva armei biologice;-3h
Ex.6:Transportul răniţilor şi contaminaţilor cu brancarda ( targa) sau cu mijloace improvizate.2h
Luna iulie
T.10:Arma nucleara - tipuri de arme nucleare, mijloace de întrebuinţare a armei nucleare, felul
exploziilor nucleare, factorii distructivi ai exploziilor nucleare şi protecţia împotriva armei
nucleare;-3h
Ex.7:Aparatura de cercetare a radiaţiilor ( roentgenometru-radiometru, complete
dozimetrice).-2h
Luna august
T.11:Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei - principii generale despre înştiinţare şi alarmare,
mijloace de înştiinţare şi alarmare;-2h
T.12:Măsuri şi reguli de comportare la recepţionarea semnalelor de alarmare;-1h
Ex.8:Cunoaşterea semnalelor acustice de alarmare a populaţiei ( alarmă aeriană, la
dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei).-2h
Luna septembrie
T.13:Protecţia populaţiei şi bunurilor materiale prin evacuare - principiile evacuării,
conducerea evacuării, planificarea şi organizarea evacuării, asigurarea acţiunilor de
evacuare;-3h
Ex.9:Cunoaşterea, întrebuinţarea trusei sanitare şi a pachetului de decontaminare individual.
-2h
Luna octombrie
T.14:Rolul şi locul serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă;-2h
T.15:Destinaţia, atribuţiile, organizarea, înzestrarea şi întrebuinţarea serviciilor publice
voluntare pentru situaţii de urgenţă;-1h
Ex.10:Tipuri de stingătoare ( prezentare, modul de funcţionare şi clase de incendiu la care se
utilizează).-2h
Luna noiembrie
T.16:Asigurarea protecţiei prin adăpostire a angajaţilor şi populaţiei;-2h
T.17:Mijloace de protecţie colectivă – generalităţi, adăposturile de protecţie civilă;-1h
Ex.11:Salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi spaţii înguste; metode şi procedee de
salvare.-2h
Luna decembrie
T.18:Obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici, angajaţilor şi populaţiei cu privire la
pregătirea de protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor;-2h
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T.19:Activitatea componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta
pentru managementul si gestionarea situaţiilor de urgenta - documente ce se întocmesc, fluxul
informaţional;-1h
Ex.12:Acţiunea grupelor de deblocare-salvare pentru căutarea supravieţuitorilor în caz de
dezastre.-2h
COMUNE
Luna februarie
T.1:Noţiuni generale despre dezastre, preocupări actuale privind diminuarea pierderilor
umane şi pagubelor materiale cauzate de dezastre;-1h
T.2:Rolul, organizarea şi misiunile protecţiei civile în România;-1h
T.3:Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;-1h
Ex.1:Primul ajutor sanitar în caz de arsuri, înec, electrocutare şi degerături.-2h
Luna mai
T.4:Catastrofele şi calamităţile naturale.Urmările, măsurile de protecţie şi intervenţie;-1h
T.5:Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale,instituţiilor,agenţilor economici şi
populaţiei cu privire la realizarea măsurilor în situaţii de urgenţă;-1h
T.6:Noţiuni despre armele de nimicire în masă şi armele convenţionale - substanţele
explozive obişnuite şi muniţiile folosite, substanţele şi amestecurile incendiare;-1h
Ex.2:Primul ajutor sanitar la plăgi, hemoragii, fracturi şi luxaţii.-2h.
Luna iulie
T.7:Arma chimică - mijloace de atac cu arme chimice, indicii de recunoaştere a atacului cu
arma chimică, principalele substanţe toxice de luptă, caracteristicile raioanelor contaminate
cu substanţe toxice de luptă, măsurile de protecţie împotriva armei chimice;-1h
T.8:Arma biologică - mijloace şi procedee de răspândire a agenţilor patogeni, indicii de
recunoaştere a armei biologice, căile de pătrundere în organism, transmiterea agenţilor
patogeni şi protecţia împotriva armei biologice;-1h
T.9:Arma nucleara - tipuri de arme nucleare, mijloace de întrebuinţare a armei nucleare, felul
exploziilor nucleare, factorii distructivi ai exploziilor nucleare şi protecţia împotriva armei
nucleare;-1h
Ex.3: Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea
celor din dotare.-1h
Ex.4:Transportul răniţilor şi contaminaţilor cu brancarda ( targa) sau cu mijloace improvizate.1h
Luna noiembrie
T.10:Asigurarea protecţiei prin adăpostire a angajaţilor şi populaţiei;-1h
T.11:Protecţia populaţiei şi bunurilor materiale prin evacuare - principiile evacuării,
conducerea evacuării, planificarea şi organizarea evacuării, asigurarea acţiunilor de
evacuare;-1h
T.12:Rolul şi locul serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă;-1h
Ex.5:Cunoaşterea semnalelor acustice de alarmare a populaţiei ( alarmă aeriană, la
dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei).-2h
OBSERVAŢII:
În alegerea altor teme se va ţine cont de specificul zonei şi de riscurile ce afectează
localitatea:
- localităţi în aval de baraj;
- localităţi aflate în zonă seismică sau cu alunecări de teren.
BIBLIOGRAFIE:
- Manual pentru pregătirea comisiilor şi formaţiunilor de protecţie antichimică;
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Manual de protecţie
ie civilă pentru personalul cu atribu
atribuţiiii în domeniul protecţiei
protec
civile de la
localităţi, instituţiiii publice şi operatori economici;
Ghid practic privind activităţ
activităţile de protecţie civilă în caz de accident chimic pe timpul
transportului substanţelor
elor periculoase;
Cunoştinţe
e generale de protec
protecţie a populaţiei în caz de dezastre şi în situaţii
situa speciale;
Manual de pregătire
tire general
generală a comisiilor şi formaţiunilor
iunilor de protecţie
protecţ civilă;
Ghidul
idul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor
ilor de protecţie
protec
civilă la instituţii
publice, agenţii economici şşi comune;
Caiet cu instrucţiuni şii metodologie de lucru;
Îndrumătorul
torul pompierului civil - ediţia 1988;
Manualul Pompierului – ediţia
ediţ 2009;
Agenda Pompierului – ediţia 1993;
Stabilirea şii prevenirea cauzelor de incendiu
incendiu- ediţia 1999;
Tactica stingerii incendiilor;
Ghid de control la gospodăriile
gospodă
populaţiei.

Anexa nr.6 la Nr.1907799
Braila, 29.01.2018

TEMELE
ORIENTATIVE PRIVIND PREG
PREGĂTIREA
TIREA SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUA
SITUAŢII DE
URGENŢĂ PE ANUL 2018
I. SCOPUL PREGĂTIRII:
- cunoaşterea de către
tre personalul din cadrul serviciului privat pentru situaţii
situa de urgenţă a
prevederilor actelor normative care reglementează
re
activitatea de apărare
ap
împotriva
incendiilor şi protecţie civilă;
- perfecţionarea continuă a preg
pregătirii
tirii de specialitate a membrilor echipajelor ( grupelor) de
intervenţie,
ie, a celor din echipele specializate pe tipuri de riscuri şii a specialiştilor
speciali
de prevenire
privind regulile si măsurile
surile de prevenire, cunoa
cunoaşterea permanentă
ă a riscurilor din cadrul
instituţiilor şii operatorilor economici în care îîşi desfăşoară activitatea;
- cunoaşterea şi întreţinerea
inerea în perfect
perfectă stare de funcţionare
ionare a tehnicii de intervenţie şi a
accesoriilor din dotarea serviciului privat pentru situaţii
situa de urgenţă.
II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII
ĂTIRII
1. Şefii
efii serviciilor private pentru situaţii
situa de urgenţă:
- Convocare de pregătire,
tire, semestrial
semestrială (6 ore) organizată de către
tre I.S.U. „Dunărea”
„Dun
Brăila;
- Instructaj de pregătire,
tire, semestrial (2
(2-4 ore) organizat de către
tre conducătorul/directorul
conduc
instituţiei/operatorului
iei/operatorului economic.
2. Personalul component al serviciilor private pentru situaţii
situa de urgenţă:
ţă:
- Şedinţă teoretic – aplicativă
licativă (3 ore), lunar la municipiu şi oraşe
şe / trimestrial la comune,
organizată de către şeful
eful serviciului;
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- Şedinţă practic – demonstrativă (2 ore), lunar la municipiu şi oraşe / trimestrial la comune,
organizată de către şeful serviciului.
Şedinţele de pregătire se vor desfăşura conform planificării întocmită de şeful serviciului şi
aprobată de conducătorul/directorul instituţiei/operatorului economic. Înaintea şedinţelor de
pregătire şeful serviciului va întocmi planurile conspect ale temelor de prezentat în luna
respectivă.
Se va urmări ca majoritatea temelor de pregătire să aibă un caracter practic şi se vor
executa în condiţii cât mai apropiate de realitate.
III. TEME DE PREGĂTIRE
A. Pentru specialiştii de prevenire din cadrul compartimentului de prevenire
MUNICIPIU ŞI ORAŞE
Luna ianuarie
T.1:Actele normative care reglementează activitatea de prevenire în domeniul situaţiilor de
urgenţă;-1h
T.2:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la depozitarea materialelor combustibile;-1h
T.3:Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;-1h
Ex.1:Prezentarea practică a modului de folosire a stingătoarelor.-2h
Luna februarie
T.4:Activitatea de prevenire desfăşurată de serviciile private pentru situaţii de urgenţă –
principii, planificarea şi organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţii de prevenire;-2h
T.5:Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis;-1h
Ex.2:Executarea unui control de prevenire la o secţie din cadrul instituţiei/operatorului
economic.-2h
Luna martie
T.6:Modul de pregătire şi executare a controalelor în domeniul situaţiilor de urgenţă secţiile şi
instalaţiile care prezintă risc ridicat;-1h
T.7:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la utilizarea instalaţiilor electrice de iluminat şi
forţă, la instalaţiile de încălzit locale şi centrale;-2h
Ex.3:Descrierea şi modul de utilizare a autospecialelor, utilajelor sau accesoriilor din dotarea
serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.-2h
Luna aprilie
T.8:Documentele de organizare şi funcţionare a serviciului privat pentru situaţii de urgentă ;2h
T.9:Prevenirea incendiilor la agenţii economici cu risc ridicat din sectorul de competenţă;-1h
Ex.4:Cunoaşterea şi modul de mânuire a mijloacelor de protecţie individuală.-2h
Luna mai
T.10:Măsuri de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor de sudură (electrică şi
autogen);-2h
T.11:Documente care se studiază premergător controlului de prevenire;-1h
Ex.5:Modul de completare a documentelor de finalizare a controlului ( notă de control,
registrul cu constatările serviciului de rond).-2h
Luna iunie
T.12:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor în cazul fumatului, a lucrărilor de tăiere a
metalelor;-3h
Ex.6:Cunoaşterea semnalelor acustice de alarmare ( alarmă aeriană, la dezastre, prealarmă
aeriană şi încetarea alarmei).-2h
Luna iulie
T.13:Măsuri de prevenire a incendiilor pe perioadele caniculare şi secetoase; -2h
T.14:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pentru buteliile cu gaz petrolier lichefiat;-1h
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Ex.7:Modul de executare a supravegherii ( la solicitarea şefilor de lucrări, instalaţii sau
secţii).-2h
Luna august
T.15:Reguli şi măsuri de prevenire ce trebuie respectate la instalaţiile de gaze de la
construcţiile şi instalaţiile din cadrul obiectivului;-2h
T.16:Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie;-1h
Ex.8:Executarea şi distribuirea unor materiale de informare preventivă a salariaţilor.-2h
Luna septembrie
T.17:Atribuţiile specialiştilor de prevenire conform regulamentului organizare şi funcţionare a
serviciului de urgentă privat;-3h
Ex.9:Descrierea, funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor iniţiale de stingere (hidranţi,
stingătoare) din dotarea locurilor de muncă în cadrul operatorului economic sau instituţiei.-2h
Luna octombrie
T.18:Regulamentul privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei,
echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului S.P.S.U.;-3h
Ex.10:Executarea unui control de prevenire la un obiectiv din cadrul instituţiei/operatorului
economic.-2h
Luna noiembrie
T.19:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pentru sezonul rece;-1h
T.20:Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare;-2h
Ex.11:Categorii de instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă.-2h
Luna decembrie
T.21:Concluzii care se au în vedere la planificarea activităţilor de prevenire pentru sectorul de
competenţă;-2h
T.22:Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare preventivă a salariaţilor;-1h
Ex.12:Întocmirea şi reactualizarea unor documente în domeniul situaţiilor de urgenţă.-2h
COMUNE
Luna februarie
T.1:Actele normative care reglementează activitatea de prevenire în domeniul situaţiilor de
urgenţă;-1h
T.2:Activitatea de prevenire desfăşurată de serviciile private pentru situaţii de urgenţă –
principii, planificarea şi organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţii de prevenire;-1h
T.3:Măsuri generale de prevenire a incendiilor în cazul fumatului şi la executarea lucrărilor cu
foc deschis;-1h
Ex.1:Executarea unui control de prevenire la o secţie din cadrul instituţiei/operatorului
economic.-2h
Luna aprilie
T.4:Documentele de organizare şi funcţionare a serviciului privat pentru situaţii de urgentă ;1h
T.5: Prevenirea incendiilor la agenţii economici cu risc ridicat din sectorul de competenţă;-1h
T.6:Documente care se studiază premergător controlului de prevenire;-1h
Ex.2:Modul de completare a documentelor de finalizare a controlului ( notă de control,
registrul cu constatările serviciului de rond).-2h
Luna august
T.7:Reguli şi măsuri de prevenire ce trebuie respectate la instalaţiile de gaze de la
construcţiile şi instalaţiile din cadrul obiectivului;-1h
T.8:Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie;-1h
T.9:Măsuri de prevenire la executarea lucrărilor de sudură (electrică şi autogen);-1h
Ex.3:Cunoaşterea semnalelor acustice de alarmare ( alarmă aeriană, la dezastre, prealarmă
aeriană şi încetarea alarmei).-2h
Luna noiembrie
116

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.2/2019_____________
T.10:Reguli şi măsuri de prevenire pentru sezonul rece;-1h
T.11:Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare;-1h
T.12: Atribuţiile specialiştilor de prevenire conform regulamentului organizare şi funcţionare a
serviciului de urgentă privat;-1h
Ex.4:Modul de executare a supravegherii ( la solicitarea şefilor de lucrări, instalaţii sau
secţii).-2h
B. Pentru personalul formaţiilor / grupelor de intervenţie la incendii
MUNICIPIU ŞI ORAŞE
Luna ianuarie
T.1:Descrierea şi modul de utilizare a materialelor, tehnicii, utilajelor şi accesoriilor din
dotarea
serviciului privat; -2h
T.2:Instalaţii de alimentare cu apă, reţele de apă, rezervoare de incendiu, hidranţi interiori şi
exteriori;-1h
Ex.1:Prezentarea practică a autospecialelor, utilajelor şi accesoriilor din dotarea serviciului
privat.-2h
Luna februarie
T.3:Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei;-3h
Ex.2:Executarea unui exerciţiu de stingere la un obiectiv din subordinea
instituţiei/operatorului economic;-2h
Luna martie
T.4:Caracteristicile intervenţiei şi modul de acţiune în cazul unor incendii produse la
subsoluri;-3h
Ex.3:Executarea unui exerciţiu de stingere la un depozit sau magazie;-2h.
Luna aprilie
T.5:Incendiul şi dezvoltarea lui;-3h
Ex.4:Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării-2h
Luna mai
T.6:Accesorii de trecere a apei, de producere a spumei, de protecţie, de iluminat, scări
manuale, pompe manuale;-2h
T.7:Prezentarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor
profesionale ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;-1h
Ex.5:Pregătire fizică – executarea probelor concursurilor profesionale ale serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă.-2h
Luna iunie
T.8:Instrucţia servantului pompier la tehnica de luptă (autospeciale, motopompe stins
incendiu, motopompe evacuare apă);-3h
Ex.6:Modul de alimentare a autospecialelor în caz de intervenţie.-2h
Luna iulie
T.9:Noţiuni de chimie, fizică şi hidraulică;-3h
Ex.7:Stingerea incendiilor pe timp de noapte.-2h
Luna august
T.10:Procedee şi mijloace de stingere a incendiilor;-3h
Ex.8:Tipuri de stingătoare ( prezentare, modul de funcţionare şi clase de incendiu la care se
utilizează).-2h
Luna septembrie
T.11:Pompe de amorsare ( vid ) şi centrifuge;-3h
Ex.9:Realizarea dispozitivelor de stingere (pentru S.P.S.U. care au în dotare autospeciale sau
motopompe de stins incendii).-2h
Luna octombrie
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T.12:Asigurarea intervenţiei serviciului în sectorul de competenţă;-3h
- măsuri organizatorice şi tehnice;
- conceptul de acţiune la intervenţie;
- modalitatea alarmării forţelor pentru intervenţie.
Ex.10:Aplicaţie tactică de stingere.-2h
Luna noiembrie
T.13:Intervenţia în condiţii deosebite ( pe timp de iarnă, vânt puternic etc.);-3h
Ex.11:Executarea unui exerciţiu de stingere la un depozit de materiale combustibile.-2h
Luna decembrie
T.14:Cauze de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor. Starea de pericol şi pericol
de incendiu;-3h
Ex.12:Întocmirea practică a unui raport de intervenţie.-2h
COMUNE
Luna februarie
T.1:Descrierea şi modul de utilizare a materialelor, tehnicii, utilajelor şi accesoriilor din
dotarea serviciului privat; -1h
T.2:Executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei;-1h
T.3:Instalaţii de alimentare cu apă, reţele de apă, rezervoare de incendiu, hidranţi interiori şi
exteriori;-1h
Ex.2:Executarea unui exerciţiu de stingere la un obiectiv din subordinea
instituţiei/operatorului economic;-2h
Luna mai
T.4:Accesorii de trecere a apei, de producere a spumei, de protecţie, de iluminat, scări
manuale, pompe manuale;-1h
T.5: Instrucţia servantului pompier la tehnica de luptă (autospeciale, motopompe stins
incendiu, motopompe evacuare apă);-1h
T.6:Prezentarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor
profesionale ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;-1h
Ex.2:Pregătire fizică – executarea probelor concursurilor profesionale ale serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă.-2h
Luna iulie
T.7:Noţiuni de chimie, fizică şi hidraulică;-1h
T.8:Procedee şi mijloace de stingere a incendiilor;-1h
T.9::Tipuri de stingătoare ( prezentare, modul de funcţionare şi clase de incendiu la care se
utilizează).-1h
Ex.3:Executarea unui exerciţiu de stingere la un depozit de materiale combustibile.-2h
Luna octombrie
T.10:Asigurarea intervenţiei serviciului în sectorul de competenţă;-2h
- măsuri organizatorice şi tehnice;
- conceptul de acţiune la intervenţie;
- modalitatea alarmării forţelor pentru intervenţie.
T.11:Caracteristicile intervenţiei şi modul de acţiune în cazul unor incendii produse la
subsoluri;-1h
Ex.4: Aplicaţie tactică de stingere.-2h
C. Pentru personalul echipelor specializate pe tipuri de riscuri
MUNICIPIU ŞI ORAŞE
Luna ianuarie
T.1:Rolul şi locul protecţiei civile în cadrul sistemului naţional de apărare a ţării. Protecţia
civilă în alte ţări; -2h
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T.2:Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;-1h
Ex.1:Primul ajutor şi autoajutorul sanitar.-2h
Luna februarie
T.3:Noţiuni generale despre dezastre, preocupări actuale privind diminuarea pierderilor
umane şi pagubelor materiale cauzate de dezastre;-2h
T.4:Rolul, organizarea şi misiunile protecţiei civile în România;-1h
Ex.2:Primul ajutor sanitar în caz de arsuri, înec, electrocutare şi degerături.-2h
Luna martie
T.5:Catastrofele şi calamităţile naturale.Urmările, măsurile de protecţie şi intervenţie;-2h
T.6:Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale,instituţiilor,agenţilor economici şi
populaţiei cu privire la realizarea măsurilor în situaţii de urgenţă;-1h
Ex.3:Primul ajutor sanitar la plăgi, hemoragii, fracturi şi luxaţii.-2h.
Luna aprilie
T.7:Noţiuni despre armele de nimicire în masă şi armele convenţionale - substanţele
explozive obişnuite şi muniţiile folosite, substanţele şi amestecurile incendiare;-3h
Ex.4:Primul ajutor sanitar la intoxicare cu substanţe toxice de luptă sau industriale.-2h
Luna mai
T.8:Arma chimică - mijloace de atac cu arme chimice, indicii de recunoaştere a atacului cu
arma chimică, principalele substanţe toxice de luptă, caracteristicile raioanelor contaminate
cu substanţe toxice de luptă, măsurile de protecţie împotriva armei chimice;-3h
Ex.5:Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea
celor din dotare.-2h
Luna iunie
T.9:Arma biologică - mijloace şi procedee de răspândire a agenţilor patogeni, indicii de
recunoaştere a armei biologice, căile de pătrundere în organism, transmiterea agenţilor
patogeni şi protecţia împotriva armei biologice;-3h
Ex.6:Transportul răniţilor şi contaminaţilor cu brancarda ( targa) sau cu mijloace improvizate.2h
Luna iulie
T.10:Arma nucleara - tipuri de arme nucleare, mijloace de întrebuinţare a armei nucleare, felul
exploziilor nucleare, factorii distructivi ai exploziilor nucleare şi protecţia împotriva armei
nucleare;-3h
Ex.7:Aparatura de cercetare a radiaţiilor ( roentgenometru-radiometru, complete
dozimetrice).-2h
Luna august
T.11:Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei - principii generale despre înştiinţare şi alarmare,
mijloace de înştiinţare şi alarmare;-2h
T.12:Măsuri şi reguli de comportare la recepţionarea semnalelor de alarmare;-1h
Ex.8:Cunoaşterea semnalelor acustice de alarmare a populaţiei ( alarmă aeriană, la
dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei).-2h
Luna septembrie
T.13:Protecţia populaţiei şi bunurilor materiale prin evacuare - principiile evacuării,
conducerea evacuării, planificarea şi organizarea evacuării, asigurarea acţiunilor de
evacuare;-3h
Ex.9:Cunoaşterea, întrebuinţarea trusei sanitare şi a pachetului de decontaminare individual.
-2h
Luna octombrie
T.14:Rolul şi locul serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;-2h
T.15:Destinaţia, atribuţiile, organizarea, înzestrarea şi întrebuinţarea serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă;-1h
Ex.10:Tipuri de stingătoare (prezentare, modul de funcţionare şi clase de incendiu la care se
utilizează).-2h
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Luna noiembrie
T.16:Asigurarea protecţiei prin adăpostire a angajaţilor şi populaţiei;-2h
T.17:Mijloace de protecţie colectivă – generalităţi, adăposturile de protecţie civilă;-1h
Ex.11:Salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi spaţii înguste; metode şi procedee de
salvare.-2h
Luna decembrie
T.18:Obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici, angajaţilor şi populaţiei cu privire la
pregătirea de protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor;-2h
T.19:Activitatea componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta
pentru managementul si gestionarea situaţiilor de urgenta - documente ce se întocmesc, fluxul
informaţional;-1h
Ex.12:Acţiunea grupelor de deblocare-salvare pentru căutarea supravieţuitorilor în caz de
dezastre.-2h
COMUNE
Luna februarie
T.1:Noţiuni generale despre dezastre, preocupări actuale privind diminuarea pierderilor
umane şi pagubelor materiale cauzate de dezastre;-1h
T.2:Rolul, organizarea şi misiunile protecţiei civile în România;-1h
T.3:Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;-1h
Ex.1:Primul ajutor sanitar în caz de arsuri, înec, electrocutare şi degerături.-2h
Luna mai
T.4:Catastrofele şi calamităţile naturale.Urmările, măsurile de protecţie şi intervenţie;-1h
T.5:Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale,instituţiilor, operatorilor economici şi
populaţiei cu privire la realizarea măsurilor în situaţii de urgenţă;-1h
T.6:Noţiuni despre armele de nimicire în masă şi armele convenţionale - substanţele
explozive
obişnuite şi muniţiile folosite, substanţele şi amestecurile incendiare;-1h
Ex.2:Primul ajutor sanitar la plăgi, hemoragii, fracturi şi luxaţii.-2h.
Luna iulie
T.7:Arma chimică - mijloace de atac cu arme chimice, indicii de recunoaştere a atacului cu
arma chimică, principalele substanţe toxice de luptă, caracteristicile raioanelor contaminate
cu substanţe toxice de luptă, măsurile de protecţie împotriva armei chimice;-1h
T.8:Arma biologică - mijloace şi procedee de răspândire a agenţilor patogeni, indicii de
recunoaştere a armei biologice, căile de pătrundere în organism, transmiterea agenţilor
patogeni şi protecţia împotriva armei biologice;-1h
T.9:Arma nucleara - tipuri de arme nucleare, mijloace de întrebuinţare a armei nucleare, felul
exploziilor nucleare, factorii distructivi ai exploziilor nucleare şi protecţia împotriva armei
nucleare;-1h
Ex.3: Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea
celor din dotare.-1h
Ex.4:Transportul răniţilor şi contaminaţilor cu brancarda ( targa) sau cu mijloace improvizate.1h
Luna noiembrie
T.10:Asigurarea protecţiei prin adăpostire a angajaţilor şi populaţiei;-1h
T.11:Protecţia populaţiei şi bunurilor materiale prin evacuare - principiile evacuării,
conducerea evacuării, planificarea şi organizarea evacuării, asigurarea acţiunilor de
evacuare;-2h
Ex.5:Cunoaşterea semnalelor acustice de alarmare a populaţiei ( alarmă aeriană, la
dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei).-2h
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OBSERVAŢII:
În alegerea altor teme se va ţine cont de specificul şi de riscurile ce afectează
afecteaz instituţia
sau operatorul economic:
- instituţiiii , operatori economici în aval de baraj;
- operatori economici care în procesul de producţie
produc ie folosesc substanţe
substan chimice sau
materiale explozive.
BIBLIOGRAFIE:
- Manual pentru pregătirea
tirea comisiilor şi formaţiunilor de protecţie
ie antichimică;
antichimic
- Manual de protecţie
ie civilă pentru personalul cu atribu
atribuţiiii în domeniul protecţiei
protec
civile de la
localităţi, instituţiiii publice şi operatori
operat economici;
- Ghid practic privind activităţ
activităţile de protecţie civilă în caz de accident chimic pe timpul
transportului substanţelor
elor periculoase;
- Cunoştinţe
e generale de protec
protecţie a populaţiei în caz de dezastre şi în situaţii
situa speciale;
- Manual de pregătire general
enerală a comisiilor şi formaţiunilor
iunilor de protecţie
protecţ civilă;
- Ghidul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor
ilor de protecţie
protec
civilă la instituţii
publice, agenţii economici şşi comune;
- Caiet cu instrucţiuni şii metodologie de lucru;
- Îndrumătorul pompierului
ui civil - ediţia 1988;
- Manualul Pompierului – ediţia
ediţ 2009;
- Agenda Pompierului – ediţia 1993;
- Stabilirea şii prevenirea cauzelor de incendiu
incendiu- ediţia 1999;
- Tactica stingerii incendiilor.

Anexa nr.7 la Nr.1907799
Braila, 29.01.2018

Instituţii şii operatori economici clasificaţi
clasifica i cu risc conform H.G.R. nr. 642/2005,
obiective sursă de risc inclu
incluşi în Planul de analiză şii acoperire a riscurilor la nivelul
judeţului Brăila
Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Operatori economici care desfăşoară
desf
activităţi ce prezintă pericole de accidente
majore în care sunt implicate substanţe
substan periculoase şii intră sub incidenţa
prevederilor H.G. nr. 804/2007
S.C. Electrocentrale Grup S.A. Bucure
Bucureşti - Sucursala Chiscani
1
2

S.C. PANEBO GAS S.R.L. - Făurei
Fă

3

S.C. MINISERV OIL S.R.L. - Vădeni
Vă

4

S.C. CONPET S.A. - Rampa Cireşu
Cire
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5

S.C. AIR LIQUIDE S.R.L. - Brăila

S.C. PADOVA AGRICULTURA S.R.L. - Stăncuţa
S.C. OMV PETROM S.A. – Divizia Upstream – Zona de Producție
Moldova Sud – Stația de colectare, separare și distribuție a țițeiului
7
Ianca
Operatori economici nominalizaţi cu risc chimic şi exploziv – incendiar, care prin
obiectul lor de activitate, stochează substanţe periculoase, dar care nu intră sub
incidenţa prevederilor H.G. nr. 804/2007
6

1
2
3
4
5
6
7

S.C. SETCAR S.A
COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA
S.C. PROMEX S.A.
S.C. VARD BRĂILA S.A.
S.C. TUDORGEO COM S.R.L.
S.C. MAREX S.A.
S.C. OMV PETROM ASSET IX MOLDOVA SUD - Parcul
4,14,15.2,5,9,11,10,6

Instituţii şi operatori economici care deţin surse radioactive sau folosesc în procesul
de producţie generatori de radiaţii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. PANTELIMON” BRĂILA
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA
SPITALUL ORĂŞENESC FĂUREI
SPITALUL DE OBSTRETICĂ ŞI GINECOLOGIE BRĂILA
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILA - Corp A
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILA - Corp B
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILA - Corp C
S.C. VARD BRĂILA S.A
S.C. PROMEX S.A.
S.C. RADIOLOGIE IMAGISTICĂ MEDICALĂ DR. BĂNCEANU
ELENA S.R.L.
S.C. RADIOLOGIE ECOGRAFIE - Dr. ANA NEGOIŢĂ S.R.L.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI BRĂILA
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET
Exemplar unic
Nr. 1907799
Brăila, 29.01.2018

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI BR ĂI LA

APROB
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI BRĂILA

PREFECT
PALADI GEORGE - ADRIAN

PLANUL
DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
ÎN ANUL 2018
AVIZAT
INSPECTOR ŞEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,DUNĂREA” AL JUDEŢULUI BRĂILA
Colonel,

ION CRISTIAN
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I. BAZA LEGALĂ
În anul 2018, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din
cadrul autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţii de
urgenţă se execută având la bază următoarele acte normative:
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea
nr. 212/ 2006;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă, modificat şi completat de Ordinul Ministrului Administraţiei şi
Internelor nr. 786/2005;
 Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, modificată prin
Ordonanţa de Urgenţă nr. 179/2005;
 Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
republicată;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 89/2013 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii
de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 96/2016 pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor
voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
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 Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor,
elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, nr.
62170/9647 din 2013, încheiat între M.A.I., prin Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Educaţiei Naţionale;
 Protocolul de colaborare Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi
Secretariatul de Stat pentru Culte nr. 165198/1557 din 2015 privind promovarea
unor campanii de educare şi informare preventivă a populaţiei în cadrul
comunităţilor religioase / parohiale;
 Ordinul Inspectorului General nr. 1502/IG din 10.01.2018 privind pregătirea în
domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a
personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de
urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate
în anul 2018.

II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ
II.1. Obiective generale
 Crearea unei mentalităţi adecvate la nivelul comunităţilor locale pentru cunoaşterea
diferitelor tipuri de riscuri specifice, a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a
comportamentului de adoptat în cazul producerii acestora;
 Dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor elevilor şi studenţilor de a se proteja în
situaţii de urgenţă;
 Creşterea capacităţii de autoprotecţie şi răspuns în situaţii de urgenţă a comunităţilor
locale.
II.2. Obiective specifice
 Diversificarea formelor şi metodelor de informare preventivă în scopul informării
corecte, oportune a cetăţenilor privind riscurile ce pot fi generate, măsurile tehnico –
organizatorice, funcţie de situaţia operativă şi modul de acţiune şi comportare în
situaţii de urgenţă;
 Desfăşurarea de programe de pregătire a personalului din serviciile voluntare pentru
situaţii de urgenţă în ceea ce priveşte executarea de activităţi preventive specifice;
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 Intensificarea eforturilor pentru asigurarea unui grad de prezenţă crescut la cursurile
organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi centrelor zonale subordonate acestuia,
respectiv la activităţile de pregătire din competenţa inspectoratului pentru situaţii de
urgenţă;
 Derularea, la nivel judeţean a unor acţiuni de promovare a voluntariatului în vederea
asigurării participării, în mai mare măsură, a populaţiei la activităţile de gestionare a
situaţiilor de urgenţă produse;
 Desfăşurarea de exerciţii, aplicaţii şi simulări cu un pronunţat caracter aplicativpractic în instituţiile de învăţământ, operatorii economici sursă de risc, instituţii,
etc.;
 Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este
expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse
la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de
urgenţă;
 Cooperarea cu asociaţii, fundaţii, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme
care pot sprijini activitatea sub orice altă formă, în baza unor
parteneriate/protocoale/convenţii de colaborare;
 Identificarea de noi parteneri instituţionali din mediul de afaceri, al organizaţiilor
non-guvernamentale, instituţional, etc. în vederea dezvoltării de acţiuni informativeducative şi al susţinerii logistice şi financiare a acestora;
 Conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor şi operatorilor
economici, respectiv al autorităţilor publice locale cu privire la beneficiile încadrării
şi asigurării unei pregătiri adecvate pentru personalul de specialitate cu atribuţii în
domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile.

III. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE
NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI FUNCŢIONALE
ŞI CATEGORII DE PERSONAL
Pregătirea personalului de conducere din cadrul administraţiei publice judeţene şi
locale se va executa conform ,,Planificării pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri
funcţionale şi categorii de personal” din anexa nr. 1.
Categoriile de personal şi repartizarea acestora pe grupe de pregătire este
următoarea:
Grupa I de pregătire
 Preşedinte al Consiliului Judeţean
 Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
 Secretar general al judeţului
Grupa a II-a de pregătire
 Primari municipii, oraşe;
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Viceprimari municipii şi oraşe;
Secretari municipii şi oraşe;
Şefi C.O.A.T. de la municipii şi oraşe;
Reprezentanţi ai serviciilor descentralizate şi
care
asigură
deconcentrate
ale
autorităţilor
managementul tipurilor de risc în teritoriu;
o a) autorităţile şi organele de specialitate ale
publice
centrale,
inclusiv
administraţiei
structurile teritoriale aflate în subordinea, sub
autoritatea sau în coordonarea acestora;
o b) autorităţile administraţiei publice locale;
o c) operatorii economici titulari de autorizaţie.

Grupa a III-a
 Primari comune
 Viceprimari comune
 Secretari comune
 Şefi COAT de la comune (toţi şefii centrelor operative
de la comune, indiferent dacă sunt secretari sau nu)
IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR
DE URGENŢĂ PRIN ANTRENAMENTE, EXERCIŢII ŞI
CONCURSURI DE SPECIALITATE
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă ce se va desfăşura prin antrenamente
de specialitate, exerciţii şi concursuri se va executa conform anexei nr. 2.
V.

ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului din cadrul autorităţilor
administraţiei publice judeţene şi locale, operatorilor economici şi instituţiilor publice
clasificate din punct de vedere al protecţiei civile se va realiza pe niveluri de
competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal în scopul pregătirii
personalului de conducere şi de specialitate cu atribuţii în managementul situaţiilor de
urgenţă, salariaţilor, populaţiei neîncadrate în muncă, elevilor şi studenţilor.
 V.1. Scopul pregătirii:
Scopul principal al pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă este acela de a
aborda teoria şi practica managementului situaţiilor de urgenţă în formă unitară,
multidisciplinară şi integrată, pentru dobândirea competenţelor de bază specifice
gestionării situaţiilor de urgenţă, din perspectiva solicitărilor profesionale, în condiţiile
confruntării cu un mediu de lucru tot mai complex, care obligă personalul cu atribuţii în
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domeniul managementului situaţiilor de urgenţă să-şi însuşească cunoştinţe specifice
domeniului şi să-şi formeze aptitudini cu aplicabilitate în practica managementului
situaţiilor de urgenţă: planificare, coordonare, comunicare, evaluare, proceduri de
operare, măsuri de protecţie.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018, vizează:
- intensificarea acţiunilor de informare preventivă la gospodării cetăţeneşti în
vederea scăderii numărului de incendii şi determinarea autorităţilor competente în
vederea operaţionalizării reale a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
- asigurarea educării populaţiei pentru cunoaşterea tipurilor de risc specifice
localităţilor în care domiciliază, a măsurilor preventive şi a comportamentului care
trebuie adoptat în cazul producerii lor;
- continuarea desfăşurării campaniilor naţionale de informare preventivă „FOC –
Flăcările Omoară Copiii”, „RISC – Renunţă! Improvizaţiile sunt catastrofale!”, „Nu
tremur la cutremur” şi angrenarea în aceste activităţi a serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă;
- crearea mentalităţii autoprotecţiei în cadrul comunităţilor locale şi a necesităţii
voluntariatului ca mod de manifestare al acestuia;
- participarea la exerciţiile practice de simulare privind modul de comportare în
cazul producerii unor situaţii de urgenţă, pe baza planului întocmit de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Brăila şi avizat de I.S.U. „Dunărea” Brăila, conform protocolului
încheiat între ministere;
- accentuarea activităţilor de pregătire a elevilor în cadrul cercurilor tehnicoaplicative „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”, prin executarea de
instructaje teoretice şi practice, conform unei planificări ce se va realiza în cooperare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila;
- ridicarea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru
reprezentanţii autorităţilor publice locale şi ai operatorilor economici - sursă de risc;
- derularea, la nivel judeţean, a unor acţiuni de promovare a voluntariatului în
vederea asigurării participării, în mai mare măsură, a populaţiei la activităţile de
gestionare a situaţiilor de urgenţă produse;
- asigurarea prezenţei personalului cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de
urgenţă la cursurile organizate în Centrul Zonal de Pregătire Bacău şi C.N.P.P.M.S.U.
Ciolpani;
- organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, alarmărilor publice, aplicaţiilor şi a altor
activităţi de pregătire pentru verificarea viabilităţii planurilor de protecţie şi intervenţie
cu implicarea populaţiei;
- conştientizarea autorităţilor publice locale privind necesitatea centralizării la
nivel judeţean a sistemului de înştiinţare-alarmare.
Având în vedere constituirea sistemului integrat de management al situaţiilor de
urgenţă, statuat prin actele normative în vigoare emise în funcţie de categoriile de
personal şi domeniul de responsabilitate, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă va
fi structurată astfel:
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 V.2. Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu
funcţii de conducere din administraţia publică locală;
a. Preşedinţii şi vicepreşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă
(prefect, primar şi viceprimar municipiu, oraş şi comună):
• curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, cu durata de 5 zile:
- la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani – prefect;
- la Centrul Zonal de Pregătire Bacău - primarii şi viceprimarii municipiilor,
oraşelor şi comunelor;
• instructaj , anual, cu durata de 4 ore, la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al judeţului (numai preşedinţii C.L.S.U.);
• aplicaţii, exerciţii organizate la nivelul instituţiilor/operatorilor economici
şi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă judeţean.
b. Conducătorii instituţiilor publice şi operatori economici sursă de risc de
pe raza localităţii, incluşi în P.A.A.R.:
• o convocare de pregătire, anual, cu durata de 6 ore, organizată de
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al judeţului.
 V.3. Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale
pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor
de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de
specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi
protecţiei civile, personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă, precum şi a personalului din
compartimentele de prevenire ale serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă:
a) pregătirea membrilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă (secretar
al municipiului, oraşului şi comunelor):
• curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, cu durata de 5 zile:
- la Centrul Zonal de Pregătire Bacău - secretarii municipiilor, oraşelor şi
comunelor;
• un instructaj de pregătire, semestrial, cu durata de 2-3 ore organizat de
Comitetele pentru Situaţii de Urgenţă.
b)
pregătirea
şefului
centrului
operativ
cu
activitate
temporară/inspectorului de protecţie civilă, personal de specialitate de la
instituţii publice şi operatori economici cu capital majoritar de stat, servicii
publice deconcentrate, regii autonome şi companii naţionale se execută prin:
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• curs cu scoatere de la locul muncă, cu durata de 5 zile, la Centrul Zonal de
Pregătire Bacău pentru şefii centrelor operative cu activitate temporară;
• curs cu scoatere de la locul muncă, cu durata de 4 săptămâni, organizat la
Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de
Urgenţă Ciolpani – inspector de protecţie civilă de la localităţi;
• curs cu scoatere de la locul muncă, cu durata de 4 săptămâni, organizat la
Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de
Urgenţă Ciolpani – inspector de protecţie civilă de la instituţii publice şi operatori
economici cu capital majoritar de stat, servicii publice deconcentrate, regii autonome
şi companii naţionale, operatori economici cu capital majoritar privat factor de risc;
• o convocare de pregătire, anual, cu durata de 6 ore, organizată de prin
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului, pentru inspectorii de protecţie
civilă de la localităţi;
• o convocare de pregătire, semestrial, cu durata de 6 ore, organizată de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului, pentru inspectorii de protecţie
civilă de la instituţii publice şi operatori economici ;
c) pregătirea personalului centrelor operative cu activitate temporară se
execută printr-un antrenament de specialitate, anual, cu durata de 2-4 ore, organizat
de C.L.S.U., condus de şeful C.O.A.T.
d) pregătirea cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor se execută prin:
• curs cu scoatere de la locul muncă, cu durata de 4 săptămâni, organizat la
Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de
Urgenţă Ciolpani;
• o convocare de pregătire, semestrial, cu durata de 6 ore, organizat de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului;
• cursuri cu scoatere de la locul muncă, organizate furnizorii autorizaţi în
condiţiile prevăzute de O.G. nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională
a adulţilor, pe baza standardelor ocupaţionale elaborate şi aprobate potrivit legii
pentru ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă;
e) pregătirea şefului serviciului voluntar/privat pentru situaţii de
urgenţă se execută prin:
• curs cu scoatere de la locul muncă, cu durata de 4 săptămâni, organizat la
Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de
Urgenţă Ciolpani;
• o convocare de pregătire, semestrial, cu durata de 6 ore, organizată de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului (şefii S.V.S.U.);
• o convocare de pregătire, semestrial, cu durata de 6 ore, organizată de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului (şefii S.P.S.U.);
• un antrenament de specialitate, anual, cu durata de 6 ore, organizat pe
centre de pregătire;
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• o şedinţă practică, anual, cu durata de 1-2 ore, organizată de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului la nivelul tuturor serviciilor voluntare/private
pentru situaţii de urgenţă;
• un instructaj de pregătire, semestrial, cu durata de 2-4 ore, organizat de
preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă.
f) pregătirea specialiştilor pentru prevenire din cadrul serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă, se execută anual un instructaj, cu durata de 12 ore, pe timpul desfăşurării activităţii de pregătire şi evaluare a serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă.
g) pregătirea personalului component al serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă se execută prin :
• un antrenament de specialitate, anual, cu durata de 6 ore, pe centre de
pregătire, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului în comun
cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;
• o şedinţă practică, cu durata de 1-2 ore, anual, organizată de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului;
• şedinţă teoretic-aplicativă, cu durata de 2-3 ore, trimestrial , condusă de
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
• şedinţă practic-demonstrativă, cu durata de 1-2 ore, trimestrial, condusă de
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
h) pregătirea personalului celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor
economici clasificaţi cu risc cf. H.G. nr. 642/2005 se execută astfel:
• o convocare de pregătire anual, cu durata de 6 ore, organizată de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului, numai cu şefii celulelor de
urgenţă;
• un instructaj de pregătire, trimestrial, cu durata de 2-3 ore, condus de şefii
celulelor de urgenţă;
• o convocare de pregătire anual, cu durata de 2-4 ore, organizată de
operatorii economici;
• un antrenament de specialitate, cu durata de 2-4 ore, organizat de
operatorii economici.
i) Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se
realizează prin:
• instructaje de pregătire, organizate de conducătorii operatorilor economici/
instituţiilor publice; Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi
condiţiile organizării activităţii de instruire sunt stabilite prin O.M.A.I. nr. 712 şi
786/2005.
• un antrenament (de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim ajutor
etc., în funcţie de tipurile de risc la care sunt expuşi), lunar, cu durata de 30 minute,
organizat de conducătorii operatorilor economici/ instituţiilor publice.
Instruirea salariaţilor privind protecţia civilă se asigură sistematic, de regulă
împreună cu instructajele de prevenire şi stingere a incendiilor, conform prevederilor
art. 37 (1) din Legea 481/2008 privind protecţia civilă în România. Participarea
salariaţilor la instruire constituie sarcină de serviciu.
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 V.4. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ (cadrele didactice,
copiii, elevii şi studenţii);
Pregătirea acestei categorii se organizează şi se desfăşoară în baza
Protocolului privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor
şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior nr. 62170/9647 din
2013, încheiat între M.A.I. şi M.E.N. şi cuprinde:
a) Pregătirea conducătorilor/ directorilor de unităţi/instituţii de
învăţământ şi personalului didactic desemnat să execute pregătirea în domeniu
- de pe raza localităţii - cursuri specializate organizate, centralizat, de unităţi conexe
M.E.N. (casele corpului didactic), în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al judeţului.
b) Pregătirea copiilor, elevilor şi studenţilor se execută de către cadrele
didactice instruite în domeniu, în colaborare cu specialişti din Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al judeţului, prin:
- parcurgerea temelor instructiv-educative şi desfăşurarea activităţilor
practice-aplicative incluse în cadrul programelor şcolare şi în planurile activităţilor
extraşcolare.
- desfăşurarea, semestrial, de către fiecare unitate de învăţământ, a cel puţin
două exerciţii practice de simulare privind modul de comportare şi de acţiune în
cazul producerii unei situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu în interiorul sau
exteriorul clădirii, inundaţie, explozie, accident chimic în vecinătate etc.), în funcţie
de factorii de risc existenţi;
- şi alte activităţi de pregătire în baza protocoalelor de colaborare încheiate
cu unităţile de învăţământ.
Pregătirea va avea un caracter de complementaritate, va urma cursul normal
al predării cunoştinţelor, de la simplu la complex, de la particular la general, iar
tematica va fi cuprinsă în mod obligatoriu în programele de învăţământ, conform
precizărilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila şi dispoziţiilor directorilor
unităţilor de învăţământ.
Planificarea anuală a acestor activităţi se întocmeşte de fiecare unitate de
învăţământ, se centralizează de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi se avizează de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean.
Elevii din învăţământul primar vor învăţa modul de acţiune şi protecţie
împotriva factorilor de risc la care pot fi expuşi, precum şi semnalele de alarmare în
cazul producerii situaţiilor de urgenţă, transmise prin mijloace specifice.
Elevii din învăţământul secundar se vor pregăti pentru cunoaşterea
principalelor dezastre care pot afecta teritoriul judeţului Brăila, modul de protecţie şi
comportare în astfel de situaţii, tehnicile şi măsurile generale de prim-ajutor.
Elevii liceelor, colegiilor şi liceelor tehnologice se vor pregăti privind
problematica dezastrelor naturale şi tehnologice, a conflictelor militare cu folosirea
armelor de distrugere în masă (nucleară, chimică şi biologică), măsurilor de protecţie
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şi intervenţie în cazul producerii acestora, precum şi regulile şi tehnicile de prim
ajutor în diferite situaţii.
De asemenea, vor învăţa modul de comportare în cazul descoperirii
muniţiilor neexplodate, organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă,
drepturile şi obligaţiile cetăţenilor în situaţii de urgenţă, precum şi planurile locale
privind inundaţiile şi alunecările de teren, protecţia antiseismică, radioactivitatea,
substanţele periculoase deţinute de operatorii economici.
Pregătirea pentru nivelul învăţământ superior va fi realizată, prin programe
de pregătire în funcţie de profilul activităţilor formative organizate de către
instituţiile de învăţământ superior şi prin executarea de exerciţii practice de simulare
a situaţiilor de urgenţă.
Planificarea anuală a exerciţiilor practice de simulare a situaţiilor de urgenţă
va fi transmisă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea” al judeţului
Brăila, la începutul fiecărui an universitar.
Tematica orientativă pentru această categorie este detaliată în anexa 3.
În anul 2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea” al judeţului
Brăila va executa următoarele acţiuni pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de
urgenţă:
• Sprijin reciproc concretizat în schimburi de materiale documentare, studii
de specialitate, analize, sinteze, alte publicaţii în domeniu, asistenţă tehnică de
specialitate în vederea pregătirii unitare la nivel judeţean a copiilor şi elevilor pentru
formarea un comportament adecvat în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;
• Instruirea directorilor de unităţi/ instituţii de învăţământ şi inspectorilor de
protecţie civilă sau de specialitate din cadrul unităţilor şcolare din municipiul şi judeţul
Brăila, privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în activitatea de educare a
copiilor, elevilor şi studenţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• Avizarea planificărilor anuale ale activităţilor practice de pregătire;
• Coordonarea şi sprijinul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de
pregătire a copiilor, elevilor şi studenţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• Coordonarea şi sprijinul în organizarea şi desfăşurarea concursului cu
tematică de prevenire şi stingere a incendiilor ,,PRIETENII POMPIERILOR”, respectiv
cu tematică de protecţie civilă ”CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”.
În anul 2018 se vor desfăşura următoarele activităţi cu caracter public, de tipul
”Ziua Porţilor Deschise”, la care vor participa elevi şi studenţi de la instituţiile de
învăţământ din judeţul Brăila:
- 28 februarie – „Ziua Protecţiei Civile din România”;
- Programul „Şcoala altfel - să ştii mai multe, să fii mai bun”;
- 13 februarie, 13 martie şi 13 noiembrie – ,,Marţi 13 - Ziua informării
preventive în România”;
- 01 iunie – „Ziua internaţională a copilului”;
- 13 septembrie – „Ziua pompierilor din România”;
- 13 octombrie – „Ziua Internaţională a Educaţiei”;
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-

13 octombrie – „Ziua internaţională pentru reducerea riscului la dezastre
naturale”.
Scopul acestora îl constituie prezentarea tipurilor de riscuri existente la nivelul
judeţului şi regulilor de comportare premergător, pe timpul şi după producerea unor
situaţii de urgenţă. Aceste activităţi vor fi realizate prin colaborare între Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean
Brăila.
 V.5. Pregătirea populaţiei neîncadrate în muncă
Populaţia neîncadrată în muncă din zonele potenţiale de risc se va pregăti prin
participarea la exerciţiile de alarmare publică organizate de autorităţile administraţiei
publice locale, prin exerciţiile de specialitate organizate de serviciile profesioniste
pentru situaţii de urgenţă, precum şi prin intermediul mass-media ori prin acţiunile
derulate de organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza protocoalelor încheiate cu
inspectoratul pentru situaţii de urgenţă.
Societăţile de radio şi televiziune, precum şi presa scrisă vor asigura prezentarea, în
cadrul programelor de ştiri, emisiunilor, respectiv reportajelor, a riscurilor potenţiale,
măsurilor preventive şi modul de acţiune şi de comportare a populaţiei pe timpul unor
potenţiale stări de pericol.
De asemenea, diseminarea normelor de educaţie preventivă în domeniul situaţiilor
de urgenţă se va realiza cu sprijinul poliţiei locale, instituţiilor de cult, precum şi al
asociaţiilor de locatari, prin asigurarea acestora cu materiale de informare preventivă de
către Inspecţia de Prevenire din cadrul ISUJ Brăila.
Pregătirea populaţiei neîncadrate în muncă se va realiza şi prin organizarea de
puncte mobile de informare preventivă, în zone cu aglomerări de persoane
(supermarket-uri, hypermarket-uri, mall-uri), unde vor fi prezentate măsuri preventive
în domeniul situaţiilor de urgenţă, modul de comportare şi acţiune în cazul producerii
acestora.
Se va urmări cooperarea cu societăţi, fundaţii, organizaţii neguvernamentale şi alte
organisme care pot sprijini activitatea sub orice altă formă, în baza unor
parteneriate/protocoale/convenţii de colaborare.
Pentru organizarea eficientă a sistemului de pregătire în domeniul situaţiilor de
urgenţă, după aprobarea planului de către prefect, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă ”Dunărea” al judeţului Brăila desfăşoară următoarele activităţi:
• informează în scris autorităţile administraţiei publice locale asupra modului
de organizare şi desfăşurare a pregătirii pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi
acordă sprijin şi asistenţă în elaborarea documentelor de planificare, organizare,
desfăşurare şi evidenţă a pregătirii;
• organizează şi conduce activităţi de pregătire, potrivit competenţelor
legale;
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• avizează planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă de la
nivelul localităţilor şi operatorilor economici sursă de risc incluşi în planurile de
analiză şi acoperire a riscurilor;
• avizează programele de pregătire ale serviciilor publice voluntare şi
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
• colaborează cu autorităţile şi instituţiile de pe plan local în vederea
asigurării participării personalului planificat la cursurile organizate la Centrul
Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă
şi Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău;
• controlează şi evaluează, prin personalul de specialitate desemnat,
desfăşurarea activităţilor de pregătire la nivelul judeţului;
• elaborează şi înaintează la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
raportul de evaluare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform
structurii din Ordinul director.
VI.

DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ

Documentele de evidenţa a pregătirii personalului care se întocmesc la nivelul
comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor publice şi operatorilor
economici clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile sunt următoarele:
 Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă
(primarului) sau decizia şefului celulei de urgenţă (directorul, managerul
instituţiei publice, societăţii comerciale) pentru aprobarea planului de
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2018;
 Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018 la
nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei publice şi operatorului
economic (extras din Planul de pregătire la nivel judeţean, cuprinzând
pregătirea pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de
personal, specifice fiecărui obiectiv în parte);
 Planificarea anuală cu teme şi exerciţii în domeniul situaţiilor de urgenţă a
serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă în anul 2018;
 Dosarul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, care va cuprinde:
 evidenţa şi programele activităţilor de pregătire cu personalul unităţii
administrativ-teritoriale, instituţiei publice şi operatorului economic;
 tabel cu personalul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei publice şi
operatorului economic participant la activităţile de pregătire;
 tematica convocărilor, instructajelor şi exerciţiilor de specialitate cu
personalul unităţii administrativ-teritorial, instituţiei publice şi
operatorului economic;
 evidenţa exerciţiilor de intervenţie sau de evacuare efectuate, având
anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
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 registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi
calificativele obţinute de personalul serviciului voluntar/privat pentru
situaţii de urgenţă.
 Bilanţul activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la
nivelul unităţii administrativ-teritorial, instituţiei publice şi operatorului
economic în anul 2018.
VI.1. Evidenţa participării la activităţile de pregătire se regăseşte în anexa
4 şi este structurată astfel:
o A) Evidenţa participării la activităţile de pregătire organizate la
Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani;
o B) Evidenţa participării la activităţile de pregătire organizate la
Centrul Zonal de Pregătire Bacău.
VI.2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează la
nivelul judeţului programe de formare profesională în ocupaţii din
domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă:

Nr.
crt.

Denumire
furnizor
(adresa, date
contact)

Ocupaţie

1

S.C. MADCONS
S.R.L.
(Bd. Independenţei,
nr. 282, Brăila
Tel/ fax:
0239613382)

- inspector protecţie
civilă
- cadru tehnic cu
atribuţii în
domeniul prevenirii
şi stingerii
incendiilor
- şef serviciu
voluntar/privat
pentru situaţii de
urgenţă

2

S.C. FIRECONS
S.R.L.
(Str. Mihai Bravu,
nr. 154, Brăila
Tel/ fax:
0239649649)

- cadru tehnic cu
atribuţii în
domeniul prevenirii
şi stingerii
incendiilor
- servant pompier

3

CAMERA DE
COMERŢ,
INDUSTRIE ŞI

- cadru tehnic /
- servant pompier

Activităţi desfăşurate de
personalul serviciilor
profesioniste pentru situaţii de
urgenţă
Tip program
La
La
(conf. art. 5
activităţi În cadrul
Perioada
activităţi
alin.2 din
de
comisiilor
desfăşurării
de
O.G.
monitori
de
programului evaluare în
nr.129/2000
zare şi
examinare
vederea
rep.)
(data control
autorizării
(data grad,
(data grad,
nume,
grad, nume,
nume,
prenume)
prenume)
prenume)

Iniţiere/
perfecţionare

2019*

-

-

-

Iniţiere/
perfecţionare

2019*

-

-

-

2019*

-

-

-

Iniţiere
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Nr.
crt.

4

Denumire
furnizor
(adresa, date
contact)

Ocupaţie

AGRICULTURĂ
BRĂILA, Aleea
(Pensionatului, nr. 3,
Brăila
Tel/ fax:
0239613716)
SC SPP VISPO
S.R.L. (Str. Rîmnicu
Sărat, nr. 109 bis,
Brăila
Tel/ fax:
0239612005)

- servant pompier

Activităţi desfăşurate de
personalul serviciilor
profesioniste pentru situaţii de
urgenţă
Tip program
La
La
(conf. art. 5
activităţi În cadrul
Perioada
activităţi
alin.2 din
de
comisiilor
desfăşurării
de
O.G.
monitori
de
programului evaluare în
nr.129/2000
zare şi
examinare
vederea
rep.)
(data control
autorizării
grad,
(data (data grad,
nume,
grad, nume,
nume,
prenume)
prenume)
prenume)

Iniţiere

2019*

-

-

-

* Perioada desfăşurării programelor şi data participării cadrelor I.S.U. „Dunărea”
la activităţi nu se cunosc la începutul anului, cursurile fiind organizate în
momentul alcătuirii fiecărei serii şi la solicitarea furnizorului.
VII. TEMELE ORIENTATIVE PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR
PUBLICE VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
Temele orientative pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă se regăsesc în anexele 5 şi 6.
VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII
Evidenţa participării la pregătire şi a rezultatelor obţinute în urma verificărilor
se ţine la nivelul fiecărei entităţi care a organizat pregătirea, de către personalul
desemnat să gestioneze documentaţia specifică, astfel:
 la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă aceasta se ţine de către
centrele operative cu activitate temporară (şeful centrului operativ sau
persoana cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă);
 la instituţiile publice şi operatorii economici clasificaţi cu risc conform
H.G.R. nr. 642/2005 evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine de
către personalul de specialitate, numit prin decizie scrisă de către
conducătorul instituţiei/directorul operatorului economic.
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Evaluarea programelor de pregătire se va realiza permanent prin analiza
modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către
eşaloanele care organizează pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor
efectuate de personalul desemnat din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dunărea” al Judeţului Brăila.
Evaluarea pregătirii în domeniul situaţii de urgenţă se va analiza de către
fiecare eşalon în parte sub formă de bilanţ în şedinţele comitetelor pentru situaţii de
urgenţă sau a consiliilor de administraţie din cadrul operatorilor economici.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor se
analizează semestrial de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila.
Raportul de evaluare a activităţilor de pregătire la nivelul judeţului se înaintează
la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă de către Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea” al judeţului Brăila până la data de 14.12.2018.
Constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în
vigoare: „neparticiparea la instruirile, exerciţiile şi aplicaţiile de pregătire privind
protecţia civilă”.
IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ
Resursele logistice şi financiare necesare în anul 2018 pentru planificarea,
organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul autorităţilor administraţiei
publice, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă vor fi
asigurate din bugetele Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean Brăila, consiliilor
municipale, orăşeneşti şi comunale, operatoriilor economici şi instituţiilor publice
clasificaţi cu risc şi prin fonduri derulate prin organizaţii neguvernamentale.
Nr.
crt.
1.

2.

3.

CINE ASIGURĂ
RESURSELE
LOGISTICE
FINANCIARE

FORMA DE PREGĂTIRE
Pregătirea comitetului judeţean
pentru situaţii de urgenţă Brăila

Instituţia
prefectului

Instituţia
prefectului

Pregătirea comitetului municipal
Brăila pentru situaţii de urgenţă

Comitetul local
Brăila

Comitetul local
Brăila

Pregătirea comitetelor locale
comunale pentru situaţii de
urgenţă

Comitetele locale
ale comunelor

Comitetele
locale ale
comunelor
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Nr.
crt.

CINE ASIGURĂ
RESURSELE
LOGISTICE
FINANCIARE

FORMA DE PREGĂTIRE
Instruirea preşedinţilor
comitetelor pentru situaţii de
urgenţă de la municipiu, oraşe şi
comune

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Instituţia
prefectului

Instituţia
prefectului

Comitetul local
Brăila

Comitetul local
Brăila

- Oraşele Însurăţei, Ianca,
Făurei

Comitetele locale
Însurăţei, Ianca şi
Făurei

Comitetele
locale Însurăţei,
Ianca şi Făurei

- Comunele judeţului Brăila

Comitetele locale
ale comunelor

Comitetele
locale ale
comunelor

Instruirea anuală a directorilor de
unităţi şcolare şi a personalului
didactic desemnat să execute
pregătirea

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Brăila

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Brăila

Instructaj de pregătire lunar cu
şefii centrelor operative/
inspectorii de specialitate de la
municipii şi oraşe

Secretariatul
tehnic permanent

Secretariatul
tehnic permanent

Antrenament de specialitate anual
cu personalul centrelor operative
cu activitate temporară ale
instituţiilor /operatorilor
economici din municipiul Brăila

Secretariatul
tehnic permanent

Secretariatul
tehnic permanent

Antrenament de specialitate cu
personalul centrelor operative cu
activitate temporară de la comune

Secretariatul
tehnic permanent

Secretariatul
tehnic permanent

Instruire trimestrială cu şefii
serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă

I.S.U.J Brăila

I.S.U.J Brăila

- Municipiul Brăila
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Nr.
crt.
10.

11.

12.

13.

CINE ASIGURĂ
RESURSELE
LOGISTICE
FINANCIARE

FORMA DE PREGĂTIRE
O şedinţă teoretico-aplicativă cu
personalul component al
serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă.

C.L. al comunelor

C.L. al
comunelor

O şedinţă practic-demonstrativă
cu personalul component al
serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă.

C.L. al comunelor

C.L. al
comunelor

Antrenament anual cu salariaţii
de la operatorii economici/
instituţii (30 min – 1 oră)

Operatorii
economici/
instituţii

Operatorii
economici/
instituţii

Un antrenament semestrial (30
min – 1 oră) cu elevii şi studenţii

Inspectoratul
Şcolar
Brăila/I.S.U.J.
Brăila

Inspectoratul
Şcolar Brăila

Obs.

X. ANEXE:
Anexa 1 - Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale
şi categorii de personal;
Anexa 2 - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin
antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate;
Anexa 3 - Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ;
Anexa 4 - Evidenţa participării la activităţile de pregătire;
Anexa 5 - Temele orientative privind pregătirea serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă pe anul 2018;
Anexa 6 - Temele orientative privind pregătirea serviciilor private pentru situaţii
de urgenţă pe anul 2018;
Anexa 7 - Instituţii şi operatori economici clasificaţi cu risc conform H.G.R. nr.
642/2005, obiective sursă de risc incluşi în Planul de analiză şi acoperire a
riscurilor la nivelul judeţului Brăila.
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De acord, rog să avizaţi
PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF
Locotenent colonel,
BURLACU GEORGIC

Verificat
ŞEF SERVICIU PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE
ŞI REZILIENŢA COMUNITĂŢILOR
Maior,
CHIVU VIOLETA - IULIANA

Întocmit
OFIŢER SPECIALIST I
Căpitan,
CHIVU FLORIN
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.1
din 31 ianuarie 2019
privind: aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2018
Consiliul Local Baraganul intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2019
Luând in discutie:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul ;
- Raportul compartimentului de specialitate ;
Având în vedere:
- prevederile art . 57 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
In baza art.45 al.1 si 2 , lit.(a) si art.115, al.1,lit.(b) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta
urmatoarea:
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aproba Conturile anuale de executie intocmite la 31.12.2018 dupa cum urmeaza:
 pentru bugetul local – (Anexa nr.1)
 pentru bugetul activitatilor finantate din venituri proprii-(Anexa nr.2)
Art.2 Conturile anuale de executie sunt prezentate in urmatoarea structura:
a) la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija
secretarului comunei Bărăganul.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CLOSCA LIVIU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.2
din 31 ianuarie 2019

privind : privind aprobarea modificării organigramei si a Statului de Functii din
aparatului de specialitate al primarului
Consiliul Local Baraganul intrunit in sedinta ordinara din data 31.01.2019
Avand in vedere:
Nota de fundamentare a Primarului comunei Baraganul;
Referatul de specialitate al secretarului comunei Baraganul;
În conformitate cu:
Prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap unde la art.35 si36 ;
-prevederile art.36 alin(2) litera „a” si alineatul (3) literele: „a” si „b” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45 şi art. 115 aliniat (1), litera b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aproba modificarea organigramei aparatului propriu al Primarului comunei
Baraganul prin suplimentarea numarului de 23 posturi aprobat anterior la asistentii personali
cu 1 post.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija
secretarului comunei Bărăganul.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CLOSCA LIVIU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.3
din 31 ianuarie 2019
privind : aprobarea salariilor de baza pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu al
Primarului comunei Baraganul incepand cu luna ianuarie 2019;
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Consiliul Local Baraganul intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 31.01.2019
Avand in vedere:
- Nota de fundamentare a Primarului comunei Baraganul;
- Referatul de specialitate al secretarului comunei Baraganul;
În conformitate cu:

Articolul 8,art.9,art.10, art.11 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;

HGR 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
În temeiul art. 45 şi art. 115 aliniat (1), litera b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aproba salariile de baza pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu al Primarului comunei
Baraganul incepand cu luna ianuarie 2019 conform Anexei 1 la prezenta.
Art.2 Salariile de baza rezulta din inmultirea coeficientului de ierarhizare prevazut in Anexa 1
cu salariul minim pe economie stabilit dupa cum urmeaza:
a)
Pentru functionarii publici si personalul contractual fara studii superioare si fara
vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, sau cu studii
superioare dar care nu sunt in specialitatea functiei detinute, sau cu studii superioare in
specialitatea functii dar fara vechimea in munca de 1 an in specialitatea studiilor, salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru .
b)
Pentru functionarii publici si personalul contractual cu studii superioare si cu vechime
în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri se
majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru .
c)
Incadrarea functionarilor publici si ale personalului contractual in categoria celor cu
studii superioare si cu vechime in munca de cel putin 1 an in domeniul studiilor superioare,
se va face pe baza de acte doveditoare si pe baza unui referat intocmit de secretarul
comunei si aprobat de ordonatorul de credite.
Art.3 Salariile de baza calculate conform art. 2, sunt stabilite pentru gradatia „0”.
Art.4 Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi
cotele procentuale corespunzătoare acestora, se calculeaza la salariul de bază avut la data
îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, cf. art.10 din Legea
153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija
secretarului comunei Bărăganul.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CLOSCA LIVIU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.4
din 31 ianuarie 2019
privind: aprobarea retelei scolare pentru anul de invatamant 2019-2020 a unitatilor de
invatamant din comuna Baraganul, jud.Braila
Consiliul Local al Comunei Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara din
data de 31.01.2019
Având în vedere :
- avizul conform al Inspectoratului Scolar Judetean Braila, transmis prin adresa nr.
105/11.01.2019,
- raportul intocmit de compartimentul de specialitate ;
- referatul de aprobare al primarului comunei Baraganul ;
- art.19, din Legea 1/2011, Legea educatiei nationale cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Anexa la O.M.E.N. nr. 5235/2018 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei
de scolarizre pentru invatamantul de stat;
- art. 36 alin. 2, litera „d” coroborat cu alin.6 lit. „a” pct.1 ale aceluiasi art. din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publica locala, republicată cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art, 45 din aceeasi Lege
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba reteaua scolara pentru anul de invatamant 2019 – 2020 a unitatilor de
invatamant din comuna Baraganul, jud. Braila, conform AVIZULUI CONFORM privind
aprobarea functionarii unitatii de invatamant emis de Inspectoratul Scolar Judetean Braila –
ANEXA care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Baraganul,
judetulBraila , prin intermediul aparatului de specialitate.
Art.3 De comunicarea prezentei hotărâri, persoanelor interesate, răspunde secretarul
comunei.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul si pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CLOSCA LIVIU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL

147

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.2/2019_____________
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.5
din 31 ianuarie 2019
privind: Aprobarea, Constituirii Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate
publica ,,BRAILA GAZ’’, Statutului Asociatiei, precum si aprobarea desemnarii
reprezentantului U.A.T. Baraganul in cadrul acestei Asociatii.
Consiliul local al comunei Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta publica ordinara
la data de 31 ianuarie 2019, luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primarul
aceleiasi comune.
Avand in vedere:
- raportul de aprobare al primarului comunei Baraganul
- prevederile art. 11, art. 12 al. 1, art. 13, art. 36 al. 2 lit. d si e, al. 6 lit. a pct 14, al. 7 lit.c din
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicate, cu modificarile si completarile
ulterioare
- prevederile titlului II din Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului – cadru
ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati
publice
- prevederileLegii 246/2005 pentru aprobarea OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
- prevederile art. 35 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale
- raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baraganul;
In baza art. 45 al. 2 din Legea 215/2001 a administratieipublice locale, republicata,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica
,,Braila Gaz’’, conform Actului Constitutiv prevazut in Anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila
Gaz’’, in forma prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarare.
Art.3 Se stabileste sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica
“Braila Gaz” in Romania, judetul Braila, orasul Insuratei, str. Brailei, nr. 18. Cod postal
815300.
Art.4 Aproba participarea UAT Baraganul, prin Consiliul local Baraganul, la patrimoniul initial
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’, cu o contributie
in numerar in valoare de 50 lei.
Art.5 Desemneaza pe d-nul Bivolaru Victor, primarul comunei Baraganul judetul Braila ca
reprezentant al UAT Baraganul judetul Braila in AGA la Asociatia de dezvoltare
intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’
Art.6 Imputerniceste persoana desemnata la art. 5 sa semneze Actul Constitutiv si Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’
Art.7 Se imputerniceste dl/ dna……………………………, cetatean roman, nascut/a la data de
………………….., in orasul…………., domiciliat/a in ………………., str……………, nr……., sa
indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’ in registrul asociatiilor si fundatiilor de pe
langa grefa Judecatoriei Braila
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Art.8 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul
UAT Baraganul judetul Braila , prin aparatul de specialitate.
Art.9 Secretarul comunei Baraganul, judetul Braila, va asigura publicitatea prezentei hotarari
Art.10 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 12 voturi favorabile valabil
exprimate si un vot impotriva, dintr-un nr. de 13 consilieri locali in functie.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul si pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CLOSCA LIVIU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.6
din 31 ianuarie 2019

privind: aprobarea planului de acţiuni si de lucrări de interes local, pentru beneficiarii
de venit minim garantat, pe anul 2019, la nivelul U.A.T. comuna Baraganul
Consiliul Local Baraganul intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 31.01.2019
Având în vedere referatul doamnei , Dimache Florica-Mariana, inspector asistenta
sociala
În baza art. 6 , alin 7 din Legea 416/2001, modificată prin Legea 276/2010 ,
precum şi prevederile art. 28 alin 3 din Hotărârea nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
Ţinând cont de prevederile art. 67 alin 2 si 3 din Legea 272/2004 privind protecţia
si promovarea drepturilor copilului, republicata.
În temeiul art. 36 alin. 6, litera „a” punctul 2, si art. 45, alin 1, din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba, pentru anul 2019, la nivelul U.A.T. comuna Baraganul, planul de acţiuni si
de lucrări de interes local, pentru pentru beneficiarii de venit minim garantat, conform anexei,
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 De aducerea la îndeplinire răspunde viceprimarul comunei prin compartimentele de
specialitate.
Art.3 De comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul comunei.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul si pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CLOSCA LIVIU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.7
din 31 ianuarie 2019
privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul
comunei Bărăganul, județul Brăila, precum și a Planului de acţiune pentru anul 2019 în
vederea implementării acesteia
Consiliul Local al comunei Bărăganul întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.01.2019;
Analizând expunerea de motive a primarului, precum şi raportul Compartimentului
Asistenţă Socială nr. 314/16.01.2019 prin care se propune aprobarea Strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Bărăganul, județul Brăila, precum
și a Planului de acţiune pentru anul 2019 în vederea implementării acesteia.
Având avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bărăganul;
În conformitate cu H.G.R nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative
de personal;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin.(3) lit.b), art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei
Bărăganul, județul Brăila, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Se aprobă Planul de acţiune pe anul 2019, în vederea implementării Strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Bărăganul, județul Brăila, conform
Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul de asistenţă social din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baraganul
Art.4 Prezenta hotărâre se comunica persoanelor interesate, de catre secretarul comunei
Baraganul.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul si pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CLOSCA LIVIU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.8
din 31 ianuarie 2019
privind: aprobarea Planului local de actiune pentru imbunatatirea situatiei
anul 2019

romilor in

Consiliul Local al comunei Baraganul, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara din
data de 31.01.2019;
Avand in vedere:
-Referatul de specialitate al Serviciului de asistenta sociala, prin care se propune
aprobarea Planului local de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor in anul 2019;
-Expunerea de motive a primarului ;
-prevederile H.G.nr: 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de
incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015 – 2020.
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Baraganul.
In temeiul drepturilor conferite prin art.45.alinb(1) si art.115,alin(1),lit (b) din Legea
nr:215/2001,legea administratiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Planul local de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor in anul 2019,
prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu urmarirea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
primarul comunei Baraganul, prin aparatul de specialitate.
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica persoanelor interesate si institutiilor interesate, prin
grija secretarului comunei Baraganul.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul si pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CLOSCA LIVIU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.9
din 31 ianuarie 2019
privind: aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurata de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II. al anului 2018
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Consiliul local al comunei Bărăganul, judeţul Brăila, întrunit in şedinţa ordinara in data
de 31 ianuarie 2019,
Vazand:
- Raportul Primarului comunei Bărăganul prin care solicită aprobarea Raportului privind
activitatea desfăşurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru
semestrul II al anului 2018;
- Referatul de specialitate intocmit de către Compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul;
In conformitate cu:
- prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 29 alin. (1) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
în temeiul: art. 36 alin. (6), lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. 1 lit. b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, adoptă
următoarea
HOTĂRĂRE:
Art.1 Se aproba Raportul privind activitatea desfăşurata de asistenţii personali ai persoanelor
cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2018, conform anexei ce face parte integranta
din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor şi instituţiilor interesate, prin
grija secretarului comunei Bărăganul.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul si pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CLOSCA LIVIU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ
LUCA VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.1
din 3 ianuarie 2019
privind: aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii publice de salubrizare a
comunei Chiscani, cu SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL BRĂILA.
Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință extraordinară la data de
03.01.2019
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.14019 /27.12.2018;
- raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice nr.14018 /27.12.2018;
- rapoartele comisiilor de specialitate;
- prevederile art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice ,
- prevederile art.43 alin.5 din HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
- prevederile
Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.9, alin.(2), lit.”d” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa nr.4389/2018 a SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL BRĂILA înregistrata la
sediul institutiei noastre sub nr.13575/2018,
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, punctul ”14” și art.45, alin.(1) din
Legea nr.215/2001 a administrației pulice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45
alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii publice de salubrizare a comunei
Chiscani, încheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL BRĂILA, pe o perioadă de 4 luni.
Art.2 (1) Se aprobă prețul contractului la valoarea de 34,97 lei/gospodarie/luna , inclus tva în
localitatile Chiscani, Varsatura si Lacu Sărat .
(2)Se aprobă prețul contractului la valoarea de 31,00 lei/gospodarie/luna , inclus tva
pentru Km 10 , aparținător comunei Chiscani.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Chiscani, prin compartimentele de specialitate.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Brăila, SC RER
ECOLOGIC SERVICE SRL BRĂILA precum și persoanelor interesate și va fi adusă la
cunoștință publică, prin grija secretarului comunei.
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUNTEANU NICOLAE

AVIZAT,
SECRETAR COMUNĂ,
ENACHE MARCELA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.2
din 30 ianuarie 2019
privind: utilizarea excedentului anual
exercițiului bugetar pe anul 2018

al bugetului local rezultat la incheierea

Consiliul Local al comunei Chiscani, întrunit în şedință ordinară în data de 30.01.2019;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr. 454/ 15.01.2019;
- raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil nr.453 /15.01.2019;
- prevederile art.58 alin.(1) lit.”b” și ”c”din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile 2.4, alin.(3), (4) Cap.II , lit.B ,a Anexei la OMFP nr.3809/2018 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018,
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."b", din Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit."b" și art.117, alin.(1), lit.”a”din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1)Se aprobă utilizarea , pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunii
de dezvoltare, la sfârşitul exerciţiului bugetar. pe anul 2018 a sumei de 6.930.617,56 lei.
(2) Se aprobă utilizarea în anul 2019 a excedentului anual al bugetului pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă a secţiunii de funcţionare, provenite din decalajale
între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent. .
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Chiscani, prin compartimentul financiar-contabil.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituție Prefectului – Județului Brăila, în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului comunei Chiscani.
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUNTEANU NICOLAE

AVIZAT,
SECRETAR COMUNĂ,
ENACHE MARCELA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.3
din 30 ianuarie 2019
privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Chiscani, județul Brăila, în anul 2019
Consiliul Local al comunei Chiscani, județul Brăila ;
Având în vedere :
- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani, d-l Cojea Busuioc Costică 642/2019;
- referatul de specialitate al compartimentului financiar-contabil, resurse umane nr.639 /2019;
- procesul-verbal nr. 629/21.01.2019 încheiat la consultarea cu reprezentanții salariaților
pentru stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personal contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului începând cu 01.01.2019 .
- rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Chiscani;
În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1)-(2)şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin.
(1), art. 6,art. 7 lit. a), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 19 alin. (2), din Legea –
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările
ulterioare,
ORDONANŢĂ
DE
URGENŢĂ
nr.91/2017
pentru modificarea şi completarea Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice
Prevederile art.164 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, actualizată;
Prevederile HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată începând cu 01.01.2019;
Ținând cont de prevederile art.36 alin.(2) lit.”a”, alin.(3) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) ,alin.(2) lit.”a”, coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Începând cu luna ianuarie 2019 , se mențin coeficienții de ierarhizare aprobați prin HCL
nr.9/ 2018, care stau la baza terminării salariilor de bază pentru funcţiile publice şi
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiscani, județul
Brăila, familia ocupationala „Administratie", conform anexei nr.1 parte integrantă la prezenta
hotărâre.
Art.2 Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute în anexa nr.1 se determină prin înmulțirea
coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție cu salariul minim pe economie garantat în plată
,în vigoare.
Art.3 Drepturile salariale lunare ale personalului aparatului de specialitate al Primarului
comunei Chiscani se stabilesc începând cu luna ianuarie 2019 prin Dispoziție a Primarului
comunei, potrivit art. 2 din prezenta hotărâre.
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Art.4 Personalul prevazut la art.1 beneficiaza de toate celelalte drepturi salariale si asimilate
salariilor care se cuprind in venitul salarial si se acorda direct prin aplicarea prevederilor
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si
prin aplicarea actelor normative subsecvente prevazute in aceiasi lege-cadru.
Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , H.C.L Chiscani nr.9/ 19.01.2018 își
încetează aplicabilitatea .
Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Chiscani prin
compartimentul financiar- contabil, resurse umane iar secretarului comunei o va comunica
celor interesați.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Chiscani si pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUNTEANU NICOLAE

AVIZAT,
SECRETAR COMUNĂ,
ENACHE MARCELA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.4
din 30 ianuarie 2019
privind :stabilirea rețelei școlare a unităților de învațământ preuniversitar de stat de la
nivelul comunei Chiscani , județul Brăila, pe anul școlar 2019-2020
Consiliul local al comunei Chiscani, judetul Braila, întrunit în ședință ordinară la data
de 30.01.2019;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.607/18.01.2019;
- Referatul de specialitate al secretarului comunei nr.606/18.01.2019;
- H.C.L. nr.114/29.11.2018 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de
învațământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Chiscani , județul Brăila, pe anul
școlar 2019-2020, în vederea emiterii avizului conform de către Inspectoratul Școlar
Județean Brăila;
- Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Brăila nr.105/11.01.2019 pentru
organizarea rețelei școlare în anul școlar 2019-2020, de pe raza comunei Chiscani
- art.61, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile O.M.E.N.nr.5235/ 2018 privind aprobarea Metodologiei pentru
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar
pentru anul scolar 2019-2020.
Prevederile art.36 alin.(6) lit.”a”pct.1, art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1),lit.”b”din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completările
ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se stabilește rețeaua școlară a unităților de învățămânr preuniversitar de stat de la
nivelul comunei Chiscani, județul Brăila pe anul școlar 2019-2020, conform Anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Chiscani și prefectului Județului
Brăila, Inspectoratului Școlar Județean Brăila și se aduce la cunoștință publică persoanelor
interesate.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Chiscani si pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUNTEANU NICOLAE

AVIZAT,
SECRETAR COMUNĂ,
ENACHE MARCELA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
Anexa la HCL nr.4
Din 30.01.2019

Nr.
crt

1

REȚEA ȘCOLARĂ A COMUNEI CHISCANI PENTRU ANUL ȘCOLAR
2019 – 2020
Județ
Mediu
Denumirea unitatii de
Denumirea unitatii de
urban /
invatamant cu
invatamant fara
rural
personalitate juridica,
personalitate
localitatea, nivelul
juridica(arondata)
scolarizat,adresa
Localitate,nivelul
nr.telefon,
scolarizat,adresa
e-mail,fax
nr.telefon,fax,e-mail
BRĂILA

rural

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CHISCANI/PRE/PRI,GIM/
RO/ STR. ȘCOLII ,nr.125,
telefon 0239/664012,
fax 0239664012, e-mail:
scoala_chiscani@yahoo.
com

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM NORMAL
CHISCANI/ PRE/STR.
ȘCOLII, nr.118 ,
COMUNA CHISCANI,
JUDEȚUL BRĂILA,
GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL
LACU SĂRAT/PRE/STR.
ȘCOLII, NR.3 SAT LACU
SĂRAT,COMUNA
CHISCANI, JUDEȚUL
BRĂILA

PRESEDINTE DE SEDINTA
MUNTEANU NICOLAE

AVIZAT
SECRETAR COMUNĂ,
ENACHE MARCELA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.5
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea Planului Local de acțiuni sau lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele apte de muncă
beneficiare de ajutor social, în anul 2019 .
Consiliul Local al comunei Chiscani, întrunit în ședință ordinară din data de
30.01.2019;
Analizând referatul de aprobare al primarului comunei nr. 292/10.01.2019, precum şi
raportul Compartimentului Asistenţă Socială nr. 291/10.01.2019 prin care se propune
aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de
catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările
ulterioare;
Având Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Chiscani;
În baza prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare; precum şi a celor ale art.28 alin. (3) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
aprobate prin HG nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36, alin. (6) lit.a) pct.16 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare (R).
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă planul local de acțiuni sau de lucrări de interes local în anul 2019, pentru
repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele apte de muncă
beneficiare de ajutor social , cuprins în anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul prin
compartimentele de asistență socială, poliție locală.
Art.3 Prin grija secretarului comunei , prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și
comunicată celor interesați .
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Chiscani si pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUNTEANU NICOLAE

AVIZAT,
SECRETAR COMUNĂ,
ENACHE MARCELA
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ANEXA NR. 1 LA H.C.L. nr. 5 din 30.01.2019

PLAN ANUAL
DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR
DE MUNCĂ CE SE VOR EFECTUA DE CĂTRE PERSOANELE APTE DE MUNCĂ
BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL , în anul 2 0 1 9
1. Săpat și întreținut șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale , din fața instituțiilor
publice și în fața gospodăriilor persoanelor incapabile de efort fizic.
2. Întreținerea curațeniei în comună , în satele componente ale comunei , Km 10 –
Colonii, Stațiunea Lacu Sărat.
3. Curațarea și întreținerea zonelor din împrejurul comunei .
4. Întreținerea drumului comunal DC 8.
5. Întreținerea curațeniei pe malul stâng al Dunării , în zona Chiscani-Vărsătura .
6. Îndepărtarea zăpezii din jurul instituțiilor publice.
7. Curățat și întreținut spațiul verde aferent terenurilor de sport din sat Chiscani, sat
Lacu Sărat și Stațiunea Lacu Sărat.
8. Văruirea pomilor plantați pe domeniul public al comunei .
9. Lucrari de întreținere a zonelor si spațiilor verzi de pe raza comunei Chiscani
- Pregătirea spațiilor și a locurilor pentru semănarea gazonului, plantarea florilor
- Săparea și nivelarea zonelor
- Vopsire bănci
PRIMAR ,
EC. COJEA BUSUIOC COSTICĂ
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.6
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea situaţiilor deosebite în vederea acordării unor ajutoare de urgenţă
precum și a prestațiilor financiare excepționale
Consiliul Local al comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară din data
de 30.01.2019:
Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.
319/11.01.2019, precum şi raportul compartimentului de asistență socială nr.
318/11.01.2019, prin care se propune aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor
ajutoare de urgență precum și a prestațiilor financiare excepționale;
În conformitate cu :
- prevederile art. 15-17 și ale art. 20 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
-prevederile art. 28 alin. (2), (4) si (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 41, art. 42, art. 43 și art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
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- prevederile art. 130-132 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, republicată;
- prevederile art. 13, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței în familie, republicată;
-în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d“, alin. (6) lit. „a” pct. 2 , art. 45 alin. (1) şi
art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă situațiile deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a
prestațiilor financiare excepționale pentru copiii din familiile care se află în situații de
necesitate deosebite, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Ajutoarele de urgență și prestațiile financiare excepționale se acordă în ordinea
depunerii cererilor și în limita fondurilor prevăzute cu această destinație în bugetul local, prin
dispoziția primarului emisă în urma efectuării anchetelor sociale ce către compartimentul de
asistență socială.
Art.3 Se aproba metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență precum și a prestațiilor
financiare excepționale, prevazute la art. 1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 3,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă precum și a prestațiilor
financiare excepționale acordate de primari, conform art.1 din prezenta hotărâre, se suportă
din bugetul local.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Chiscani, prin
compartimentul de Asistenţă socială si compartimentul financiar- contabil, impozite şi taxe,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiscani, judeţul Brăila.
Art.6 Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2019.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Chiscani si pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MUNTEANU NICOLAE

AVIZAT,
SECRETAR COMUNĂ,
ENACHE MARCELA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.2
din 31 ianuarie 2019
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Sistematizare zona blocurilor C1-C6, U.A.T. Orașul Ianca, Județul Brăila››.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
31ianuarie 2019;
Având în vedere:
►necesitatea continuării Programului multianual de sistematizare a incintelor blocurilor
de locuințe din orașul Ianca, în cadrul căruia au fost finalizate proiectele de amenajare a
spațiilor verzi, a căilor de acces, a spațiilor de joacă pentru copii, precum și a locurilor de
parcarela blocurile E1-E4 și B3-B5 și sunt în curs de finalizare zonele blocurilor D1-D7 și A9A11, urmând incintele blocurilor C1-C6, B1-B2 și B6-B7;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum
și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9 și 11,
art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Sistematizare zona blocurilor C1-C6, U.A.T. Orașul Ianca, Județul Brăila››, potrivit Devizului
General anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul total al obiectivului prevăzut la alin.(1) este de 626.840 lei, inclusiv T.V.A.,
din care C+M 522.643,84 lei, inclusiv T.V.A., suma urmând a fi prevăzută în bugetul local pe
anul2019.
Art.2 În vederea derulăriiîn bune condiții a lucrărilor de implementare a proiectului până la
finele anului în curs, termenele din contractele de închiriere a terenurilor din domeniul public,
pe care au fost amplasate provizoriu garaje auto în zona blocurilor C1-C6, B1-B2, B6-B7, nu
vor mai fi prelungite începând cu anul 2019, iar locatarii vor fi somați să-și ridice construcțiile
pe cheltuiala lor și să aducă terenurile la forma inițială.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuterniceşte să îndeplinească procedurile de achiziție publică, potrivit
legii, să semneze contractul de lucrări și celelalte acte necesare realizării obiectivului de
investiții.
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Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului orașului Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Ianca si pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

ȘTEFAN RACU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.4
din 31 ianuarie 2019
privind: organizarea reţelei şcolare aunităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de
pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2019-2020.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
ianuarie 2019;
Având în vedere:
►dispozițiile art.24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi
şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 20192020, aprobată prin Ordinul M.E.N.nr.5235/2018;
►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, cu propunerile pentru organizarea rețelei școlare a în anul școlar
2019-2020;
►adresa nr.8136/2018 a Liceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, potrivit căreia
consiliul de administrație a aprobat schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Perișoru în
Școala Primară Perișoru;
►avizul conform nr.833/28.01.2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru
organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
oraşului Ianca, în anul școlar 2019-2020;
►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, coroborate
cu dispoziţiile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Perișoru în Școala Primară
Perișoru, în structuraLiceului Teoretic ‹‹Constantin Angelescu›› Ianca, începând cu anul
şcolar 2019-2020.
Art.2 Se aprobă organizarea reţelei şcolarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2019-2020, după cum
urmează:

URBAN
4675779 / 0961102274

URBAN
4675779 / 0961102274

Mediul de
rezidență
CIF/SIR

I-ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ:
Unitatea de învăţământ cu
personalitate juridică/niveluri de
învățământ școlarizate/limba de
predare/Adresa, nr. telefon /fax/email

Liceul Teoretic „Constantin
Angelescu”/
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/
limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei
nr.167,
Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519
e-mail: licangelescu@yahoo.com

Liceul Teoretic „Constantin
Angelescu”/
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/
limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei
nr.167,
Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519
e-mail: licangelescu@yahoo.com
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Unitatea de învăţământ fără
personalitate juridică arondată/
Adresa, nr. telefon/fax/e-mail
Şcoala Primară Perişoru/
Satul Perişoru nr.16, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal
Perișoru/
preșcolar, Satul Perişoru nr.246,
Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Tîrlele
Filiu/preșcolar, Satul Tîrlele Filiu
nr.275,
Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal
Ianca/preşcolar/Orașul
Ianca,str.Gării nr.8,
Judeţul Brăila
Şcoala Gimnazială Plopu/
preşcolar, primar, gimnazial/limba
română, Satul Plopu nr.264, Judeţul
Brăila
Grădiniţa cu program normal Plopu,
preșcolar/limba română,
Satul Plopunr.229, Judeţul Brăila
Şcoala Primară Oprişeneşti
primar/limba română,
Satul Oprişeneşti nr.217, Judeţul
Brăila
Grădiniţa cu program normal
Oprişeneşti,
preșcolar/limba română/
Satul Oprişeneşti nr.217, Judeţul
Brăila

URBAN
4675760/096100105
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Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”/
primar, gimnazial liceal şi
profesional/
limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.13,
Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668494; 0239/668345
Fax: 0239/668818
e-mail: oncescuianca@yahoo.com

-

URBAN

II. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
Structura arondată (ar)/niveluri de înv./localitate
Clubul copiilor Ianca/preșcolar, primar, gimnazial,liceal, limba română
OraşulIanca, str.Gării nr.7, Tel./fax 0239615137, pcbraila@gmail.com

Art.3 Prin grija secretarului orașului Ianca, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului
Şcolar Judeţean Brăila şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, urmând a fi publicată pe pagina proprie de internet
de către administratorul reţelei electronice a comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

ȘTEFAN RACU
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.6
din 31 ianuarie 2019

privind: însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
oraşului Ianca, județul Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
ianuarie 2019;
Având în vedere:
►modificările și completările aduse Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al oraşului, de la ultima actualizare a Inventarului atestată prin H.G.nr.343/2012;
►dispoziţiile art.18 şi art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. VI, art. VII şi art. X din Anexa
1 a HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al localităților;
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►dispoziţiile art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
►prevederile pct.1-lit.c) din Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitate a
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale,
aprobate prin H.G.nr.1031/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.122
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se însușește Inventarul actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului public al
oraşului Ianca, județul Brăila, atestat prin H.G.nr.363/2002- cu modificările şi completările
ulterioare, astfel:
a)- Se modifică şi se completează poziţiile:nr.1; nr.2; nr.3; nr.4; nr.5; nr.6; nr.7; nr.8; nr.9;
nr.10; nr.11; nr.12; nr.13; nr.14; nr.15;nr.16; nr.17; nr.18; nr.19; nr.20; nr.21; nr.24; r.25;nr.26;
nr.27; nr.28; nr.29; nr.30; nr.31; nr.32; nr.34; nr.35; nr.36; nr.37; nr.38; nr.39; nr.40; nr.42;
nr.43; nr.44; nr.45; nr.46; nr.47; nr.48; nr.49; nr.51; nr.52; nr.53; nr.54; nr.55; nr.56; nr.60;
nr.61; nr.62; nr.63; nr.64; nr.71; nr.72; nr.73; nr.74; nr.75; nr.76; nr.77; nr.78; nr.79; nr.80;
nr.81; nr.82; nr.83; nr.84; nr.85; nr.86; nr.87; nr.92; nr.93; nr.94; nr.95; nr.96; nr.97; nr.98;
nr.99; nr.100; nr.101; nr.102; nr.103; nr.104; nr.105; nr.106; nr.107; nr.108; nr.109; nr.110;
nr.111; nr.112; nr.113; nr.114; nr.115; nr.116; nr.117; nr.118; nr.119; nr.120; nr.121; nr.122;
nr.123; nr.124; nr.125; nr.126; nr.127; nr.128; nr.129; nr.130; nr.131; nr.132; nr.133; nr.134;
nr.135; nr.136; nr.139;nr.142; nr.143;nr.144;nr.148; nr.152; nr.157; nr.158; nr.159; nr.162;
nr.163; nr.164; nr.165; nr.167; nr.168; nr.169; nr.170; nr.172; nr.173; nr.175; nr.176; nr.179;
nr.180; nr.181; nr.182; nr.187;nr.188; nr.203; nr.204; nr.205; nr.206; nr.207; nr.208; nr.209;
nr.210; nr.211; nr.212; nr.213; nr.214; nr.215; nr.216; nr.217; nr.218; nr.221; nr.222; nr.227;
nr.228; nr.230; nr.231; nr.235; nr.236; nr.240; nr.241; din Secţiunea I-bunuri imobile, după
cum urmează:
Secţiunea I- Bunuri imobile
la poziția nr.1, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”9.040.118,67”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.2, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”7.544.607,65”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Localnr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.3, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.367.754”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.4, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”3.624.374,38”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.5, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.297.041,57”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.6, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.956.899,90”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
165

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.2/2019_____________
la poziția nr.7, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”496.250,87”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.8, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.899.386,04”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.9, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”681.561,24”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.10, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.603.327,81”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.11, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”324.064,20”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.12, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”740.023,17”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.13,coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-intravilan nord-Lot.1;
Suprafaţă totală: 7.238 mp; Lungime stradă: 1.016 ml; Lungime trotuar: 2.032 ml; Lungime
spaţiu verde: 2.032 ml; Lot.2; Suprafaţă totală: 3749 mp”; coloana nr.5 va avea următorul
cuprins: ”587.149,53”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al
orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.14, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.212.604,13”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.15, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”944.522,75”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.16, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”276.954,55”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.17, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”229.804,00”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.18, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”900.421,54”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.19, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord-intravilan
sud, (Lot.1 DN 2B-intravilan nord; Suprafaţă totală: 5.535 mp); (Lot.2 DN 2B-intravilan sud;
Suprafaţă totală:6.392mp); Lungime stradă: 1.450 ml; Lungime trotuar: 2.900 ml; Lungime
spaţiu verde: 2.900 ml; (Lot.3 intravilan nord-cimitir; Suprafaţă totală: 5773 mp); (Lot. 4
intravilan sud-str. Orizontului ; Suprafață totală :1323 mp)”; coloana nr.5 va avea următorul
cuprins: ”1.592.418,44”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al
orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.20, : coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu intravilan nord-intravilan
sud, (Lot.1 DN2B-intravilan nord Suprafațătotală:7645mp);( Lot.2 DN2B-intravilan sud
Suprafațătotală :6573mp); Lungime strada : 1035 ml, Lungime trotuar : 2 070 ml Spaţiu verde
L= 2 070 ml,; (Lot. 3 intravilan sud-str. Orizontului ; Suprafață totală :1702 mp)”; coloana nr.5
va avea următorul cuprins: ”1.697.419,14”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
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la poziția nr.21,coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B-UM; Suprafaţă totală:
16.403 mp; Lungime stradă: 1.100 ml; Lungime trotuar: 1.100 ml; Lungime spaţiu verde:
2.200 ml;Lot 2-Suprafață totală 12.348 mp”;coloana nr.5 va avea următorul cuprins:
”1.399.428,74”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului
Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.24,coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu şoseaua Plopu – intravilan,
Lot.1; Suprafaţă totală: 7.701 mp; Lungime stradă: 569 ml; Lungime trotuar: 1.138 ml;
Lungime spaţiu verde: 1.138 ml” Lot 2 ; Suprafaţă totală: 2683 mp”; coloana nr.5 va avea
următorul cuprins: ”942.078,43”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public
al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.25, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”753.505, 40”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziţia nr.26: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu DN 2B -Siloz Ianca;
Suprafaţă totală: 8114 mp)”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:”Domeniul public al
orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziţia nr.27: coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu str.nr3-intravilan; Suprafaţă
totală: 2773 mp”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului
Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.28, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.498.975,55”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.29, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.470.151,32”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.30, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.482.597,02”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.31, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.410.061,68”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.32, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”447.069,34”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.34, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”3.697.050,38”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.35, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.919.747,96”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.36, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”2.166.843,22”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.37, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.175.746,53”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.38, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.943.214,72”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.39, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”999.095,82”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
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la poziția nr.40, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.251.231,65”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.42, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.011.025,71”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.43, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”227.307,34”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.44, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”87.013,96”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.45, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”99.800,19”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.46, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”542.100,68”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.47, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.198.139,01”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.48, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.983.680,78”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.49, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”218.902, 09”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.51, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”175.938,80”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.52, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”152.145,86”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.53, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”125.601,20”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.54, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”222.423,25”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.55, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”227.346,71”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.56, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.881.388,87”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.60, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”233.134,45”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.61, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”189.560,06”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
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la poziția nr.62, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”163.201,59”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.63, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”214.347,85”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.64, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”195.642,74”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform HotărâriiConsiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.71, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”401.874,87”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.72, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”468.028,56”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.73, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”583.039,64”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.74, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”597.301,18”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.75, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”537.886,30”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.76, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”502.889,22”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.77, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”27.155,22”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.78, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”441.920,33”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.79, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”429.781,69”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.80, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”355.960,77”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.81, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”342.601,81”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.82, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”447.958,04”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.83, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”420.866,61”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.84, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”436.091,06”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
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la poziția nr.85, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”483.182,11”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.86, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”399.548,85”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.87, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”360.976,91”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.92, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”131.585,32”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.93, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”92.513”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.94, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”111.940”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.95, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”130.226”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.96, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”26.698”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.97, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”74.627”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.98, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”74.627”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.99, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”31.638”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.100, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.101, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.102, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.312”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.103, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”78.831”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.104, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”79.355”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.105, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”67.532”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
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la poziția nr.106, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”80.932”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.107, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”78.831”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.108, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.109, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”47.822”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.110, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”47.822”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.111, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.112, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.113, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.114, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.115, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”65.692”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.116, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”129.992”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.117, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”182.800”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.118, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”76.175,32”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.119, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”158.427”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.120, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”102.739”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.121, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”93.323”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.122, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”69.045”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
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la poziția nr.123, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”92.468”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.124, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”48.746”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.125, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”24.853”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.126, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”23.667”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.127, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”11.373”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.128, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”9.258”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.129, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”13.803”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.130, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”60.281”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.131, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”14.135”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.132, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”14.217”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.133, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”104.184”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.134, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”34.293”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.135, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”180.042”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.136, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”138.967,80”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.139, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.413.764,60”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.142, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Zona stadion Suprafață 2.003 mp,
Zona Fabrica de zahar Suprafață 600 mp, Zona Piața agroalimentară Suprafață 570 mp,
Zona Liceu N. Oncescu Suprafață 90 mp, Zona Str.Gării Suprafață 328 mp, Zona CT 9
Suprafață 258 mp, Zona Spital Suprafață 240 mp, Zona bloc B1 Suprafață 80 mp, Zona bloc
A Suprafață 40 mp, Zona Casa de cultură Suprafață 370 mp, Zona bloc C Suprafață 240 mp,
Zona module Suprafață 200 mp, Zona str.Sărăţeni Suprafață 100 mp, Zona Primărie
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Suprafață 125 mp”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:”Domeniul public al orașului
Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.143, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”294.999,51”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.144, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”212.944”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.148, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”212.791”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.152, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”211.739”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.157, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:, ”46.362”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.158, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”29.376” , ”9.064”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.159, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”44.532” , ”11.964”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.162, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”276.059,64” , ”263.762”, iar
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.163, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”511.468” , ”54.384”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.164, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: Suprafață teren 500 mp, Suprafață
construită 202 mp, Suprafață desfășurată 404 mp, regim de înălțime P+1,Vecinătăţi - N –
poliţie S – sediu Primărie V – Bl F5 E – Str Sãrãţeni; coloana nr.5 va avea următorul cuprins:
”94.071” , ”22.600”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului
Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.165, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,,Suprafață teren 272 mp,Suprafaţă
desfașurată 408 mp, Suprafaţă construită 204 mp, Vecinătăţi : Nord – Str. N. Oncescu, Sud –
Grădiniță,Vest – Str. Gării, Est – proprietate particulară”;coloana nr.5 va avea următorul
cuprins: ”102.453” , ”18.128”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al
orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.167, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”6.516” , ”36.586”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.168, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”192.276” , ”77.249”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins:”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.169, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”560.776,87” , ”236.870”, iar
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.170, coloana nr.3 va avea următorul cuprins:Suprafaţă totală teren 19 408 mp,
construcțiile : C1 cu Suprafaţă construită 246 mp, C2 cu Suprafaţă construită 369 mp, C3 cu
Suprafaţă construită 409 mp ,C4 cu Suprafaţă construită 26mp, C5 cu Suprafaţă construită
36 mp, C6 cu Suprafaţă construită 27 mp, Împrejmuire gard beton și plasa, Vecinătăți - Nord
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str. Teilor, Sud – teren arabil, Vest- proprietate privată Est – teren arabil”; coloana nr.5 va
avea următorul cuprins: ”882.810” , ”116.835”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:
”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.172, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”66.886” , ”20.883”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.173, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”111.432,18”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.175, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”135.093” , ”69.539”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.176, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”58.910” , ”52.825”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.179, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”49.216” , ”75.186”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.180, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”115.958” , ”83.955”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.181, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”13.840” , ”12.236”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.182, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”26.618” , ”50.192”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.187, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.055.879”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.188, coloana nr.3 va avea următorul cuprins:,,Suprafață totală 32.365 mp; număr
locuri 2500; vecinătăți :Nord -str. Stadionului, Sud-proprietate privată, Est-proprietate
particulară, Vest-proprietate particulară; construcție C1-suprafață construită 179 mp, din
cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuire gard de plasă; coloana nr.5 va avea următorul
cuprins: ”810.144,92”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins:”Domeniul public al orașului
Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.203, coloana nr.3 va avea următorul cuprins:,,Suprafață teren 23418 mp ; C1clădire liceu P+1; din cărămidă, fundație beton, planseu beton armat,sarpanta lemn,
invelitoare tablă Suprafață construită 1531 mp, Suprafață desfășurată 2949 mp ; C 2- (fosta
cladire Gimnaziu) D+P+1 fundatie beton, zid caramidă, șarpantă lemn, invelitoare tablă,
Suprafață construită 257 mp, Suprafață desfășurată 759 mp ; C 3- cantină fundațtie beton,
zid cărămidă, șarpantă lemn, invelitoare tablă Suprafață construită187 mp, Suprafață
desfășurată 187 mp; C 4- internat P+1 prefabricate, fundație beton , terasă necirculabilă,
Suprafață construită 511 mp, Suprafață desfășurată 1017 mp; C 5-centrala termică veche
fundație beton, zid caramidă, invelitoare tablă, Suprafață construită 41 mp; C- 6 anexă
Suprafață construită 20mp ; Corp 7 –centrala termică nouă, fundație beton, zid caramida,
invelitoare tablă Suprafață construită 36 mp; C 8- anexă Suprafață construită 31 mp; C 9
anexă Suprafață construită 194 mp ; C 10 anexă Suprafață construită 48mp; Vecinătăți :
Nord -proprietate particulară, Sud- DN 2B(str. Calea Brăilei) Est- Str.Viilor Vest- proprietate
particulară”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.854.683”,”1.088.632”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
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la poziția nr.204, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”177.283” , ”51.189”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.205,coloana nr.3 va avea următorul cuprins:,,Suprafață teren 17089 mp ; C1clădire liceu P+1; Suprafață construită 591 mp; C 2-clădire P+1- centru documentare
informare ,Suprafață construită 116 mp ;C3 clădire anexă Suprafață construită 29 mp;C4remiză PSI;Suprafață construită 100 mp;C5 depozit materiale Suprafață construită 45 mp; C6
teren sintetic de sport,Suprafață construită 1144 mp”;coloana nr.5 va avea următorul cuprins:
”3.277.807,95”,”693.503,84”,iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al
orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului local nr.48/31.05.2017”;
la poziția nr.206, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:”3.749.676,96”,”466.162”, iar
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.207, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”141.215” , ”352.626”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.208, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”269.492” , ”175.878”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.209, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”350.935” , ”159.889”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.210, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”66.819” , ”22.660”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.211, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”493.089” , ”65.261”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.212, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”37.274”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.213, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”133.767” , ”212.533”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.214, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”167.877” , ”51.121”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.215, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”152.379” , ”89.879”, iar coloana
nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.216, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „Traseu Str.Sărățeni – Str.Fabricii;
Lot.1 Suprafaţă totală: 1800 mp; Lot.2 Suprafaţă totală: 1938 mp”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.217, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.180.831,04”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.218, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”563.260,99”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.221, coloana nr.3 va avea următorul cuprins:,, Amplasament : str Școlii nr. 7
,Suprafață teren 6850 mp, Vecinătăți : Nord : str. Școlii, Sud : Grup Scolar Nicolae Oncescu,
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Est : str Fabricii Vest : proprietate privata”; coloana nr.5 va avea următorul cuprins:
”366.839,69” , ”755.149”, iar coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al
orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.222, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”1.921.356,97”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.227, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”30.677”, iar coloana nr.6 va avea
următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului Local nr.6/
la poziția nr.228, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”5.633.138,17”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.230, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.675.591” , ”510.258”, iar
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.231, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”4.593.467,43”,”27.509”, iar
coloana nr.6 va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii
Consiliului Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.235, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”87.696” , ”5.438”, iar coloana nr.6
va avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.236, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”2.291.761,67”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.240, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”374.693,34”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
la poziția nr.241, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: ”34.917,86”, iar coloana nr.6 va
avea următorul cuprins: ”Domeniul public al orașului Ianca, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.6/31.01.2019”;
b) Se completează Secţiunea 1 - bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Ianca, cu pozițiile nr.242-255 identificate conform datelor din
Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
c) Din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ianca pe anul 2017 se
abrogă pozițiile:
►nr.156 – clădirea fostei centrale termice nr.1;
►nr.160 – rețelele de transport energie termică din vechiul sistem centralizat;
►nr.161 – fosta stație de epurare ape uzate, cu terenul, clădirile, instalațiile și rețelele
aferente;
►nr.198 și nr.202 – fântânile din satele Tîrlele Filiu și Berlești;
►nr.223 – împrejmuire platformă gunoi satul Oprișenești;
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciul
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului U.A.T. Oraș Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

ȘTEFAN RACU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.7
din 31 ianuarie 2019
pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la nivelul anului 2019,
pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila››.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31
ianuarie 2019;
Având în vedere:
►oportunitatea promovării proiectului ‹‹Transport public modern în orașul Ianca, județul
Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e,
Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbonbazată pe planurile de mobilitate urbană
durabilă din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
►Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, la faza întocmirii studiului de fezabilitate, pentru obiectivul nou de investiții
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››;
►influențele intervenite asupra costurilor de producție, determinate în principal de
aplicarea dispoziţiilor art.71-alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.a) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precumși raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.9, 11 și
13 , art.45 alin.(2) lit.a) și e) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economiciactualizați la nivelul anului 2019,pentru
obiectivul nou de investiții ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››,
potrivit Devizului General prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul estimativ al proiectului este de 22.791.543,06 lei-inclusiv T.V.A., din care
suma de 10.521.476,88 lei-inclusiv T.V.A. reprezintă C+M.
Art.2 Bugetul final al proiectului și contribuția proprie a orașului Ianca vor fi aprobate în faza
de precontractare a finanțării.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuterniceşte să semneze contractul de finanţare și celelalte acte
necesare implementării proiectului.
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Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului U.A.T. Oraș Ianca.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

ȘTEFAN RACU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.1
din 21 ianuarie 2019
privind : aprobarea organizarii retelei scolare a localitatii Galbenu , judetul Braila,
pentru anul scolar 2019-2020.
Consiliul Local al comunei Galbenu , intrunit in sedinta ordinara din data de
21.01.2019.
Analizand la initiativa Primarului comunei Galbenu , expunerea de motive si raportul
Directorului Scolii Gimnaziale ‘’Toma Tampeanu ‘’ Galbenu , comuna Galbenu , judetul
Braila , prin care s-a propus functionarea unitatii scolare.
Avand in vedere adresa Inspectoratului Scolar Judetean Braila nr.105/11.01.2019
privind Avizul Conform pentru unitatile de invatamant preuniversitar ;
- prevederile Ordinului Nr. 5.235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta
efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant
particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de
invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020 si a hotararii Consiliului de
Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Braila din data de 10.01.2019 ;
- prevederile dispozitiilor art.19 si art.61 din Legea Educatie Nationale nr.1/2011 ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin (6) lit (a) punctul 1 si art45 alin (1) din Legea
nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala , cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aproba organizare retelei scolare a localitatii Galbenu, judetul Braila , pentru anul
scolar 2019-2020, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 Secretarul comunei va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor
si persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
BĂLAN LAURENȚIU CĂTĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
ISTRATE STEFAN
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.2
din 21 ianuarie 2019

privind: aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei
Galbenu, pe anul 2019.
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Consiliul local al comunei Galbenu intrunit in sedinta ordinara din data de 21.01.2019.
Avand in vedere:
- prevederile art.4 alin.(2) si art.14, litera (a) din Legea nr.307/2006, privind apararea
impotriva incendiilor.
- prevederile art.3 alin.(1), art.6 alin.(1) din Legea 481/2004 privind protectia civila republicata
cu modificarile si completarile ulterioare.
- prevederile art.6 alin.(2) din Metodologia de elaborare a Planului de analiza si acoperire a
riscurilor, aprobata prin Ordinul MAI nr.132/2007.
- referatul de aprobare al primarului, referatul sefului Serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta.
In temeiul art.36 alin.(6) litera (a), art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei
publice locale, republicata:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Galbenu, pe
anul 2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prin grija secretarului comunei, aceasta hotarare va fi adusa la cunostinta celor
interesati.
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica: Institutiei Prefectului Braila, Inspectoratului pentru
Situatii de Urgenta ,,Dunarea” judetul Braila si Serviciilor de specialitate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
BĂLAN LAURENȚIU CĂTĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
ISTRATE STEFAN
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.3
din 21 ianuarie 2019

privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului
intercomunitara de utilitate publica ,,BRAILA GAZ’’

Asociatiei

de

dezvoltare

Consiliul local al comunei Galbenu, judetul Braila, intrunit in sedinta publica ordinara la
data de 21.01.2019, luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei
Ganea Nicolae,
Avand in vedere:
- raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Galbenu
- expunerea de motive a primarului comunei Galbenu
- prevederile art. 11, art. 12 al. 1, art. 13, art. 36 al. 2 lit. d si e, al. 6 lit. a pct 14, al. 7 lit.c din
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicate, cu modificarile si completarile
ulterioare
- prevederile titlului II din Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statului – cadru
ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati
publice
- prevederile Legii 246/2005 pentru aprobarea OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
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- prevederile art. 35 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale
In baza art. 45 al. 2 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate
Publica ,,Braila Gaz’’, in forma prevazuta in Anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila
Gaz’’, in forma prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarare.
Art.3 Se stabileste sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila
Gaz’’ in Romania, judetul Braila, orasul Insuratei, str Soseaua Brailei , nr 18,cod postal
815300.
Art.4 Aproba participarea UAT Galbenu, prin Consiliul local Galbenu, la patrimoniul initial al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’, cu o contributie in
numerar in valoare de 50 lei.
Art.5 Desemneaza pe dl Ganea Nicolae ca reprezentant al UAT Galbenu in AGA la
Asociatia de dezvoltare intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’
Art.6 Imputerniceste persoana desemnata la art. 5 sa semneze Actul Constitutiv si Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’
Art.7 Se imputerniceste dl Caluian Cristian , cetatean roman, nascut la data de 20.08.1978
in Braila, domiciliat in mun. Braila, str. Lupeni, nr. 37, jud. Braila, posesor a C.I seria XR, nr.
425933, eliberat de SPCLEP Braila, la data de 27.08.2012, sa indeplineasca procedurile
prevazute de lege pentru inregistrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate
Publica ,,Braila Gaz’’ in registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei
Braila
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul
UAT Ganea Nicolae , serv. financiar, contabilitate, impozite si taxe.
Art.9 Secretarul comunei Galbenu va asigura publicitatea prezentei hotarari
Art.10 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 12 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezinta 92% din numarul consilierilor in functie (100% din numarul
consilierilor prezenti )
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Galbenu si pe pagina proprie de internet.

Prezenta se comunica: Instit. Prefectului
Primar
Viceprimar
ADI ,,Braila Gaz’’
Serv financiar contab.
Afisier
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
BĂLAN LAURENȚIU CĂTĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
ISTRATE STEFAN
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.4
din 21 ianuarie 2019
privind reorganizarea Grupului de Lucru Local (GLL) si a Grupului de Initiativa Locala
(GIL) pentru problemele romilor şi actualizarea Planului Local de Acţiune privind
implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetătenilor români
apartinând minoritătii rome, pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Galbenu intrunit in sedinta ordinara din data de 21.01.2019.
Ţinând cont de prevederile Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020, aprobată prin H.G.R. nr.
18/2015, expunerea de motive a Primarului comunei Galbenu si a raportului de specialitate.
Având în vedere adresa nr. 380/10.01.2019, înregistrată la Primăria comunei Galbenu
cu nr. 95/10.01.2019, prin care Instituţia Prefectului – Judeţul Braila solicită transmiterea
Raportul de monitorizare a progresului pentru anul 2018 şi Planul Local de Actiune privind
implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetătenilor români apartinând
minoritătii rome, pentru anul 2019.
În temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit. d) şi alin. 6, lit. a), pct. 2 şi ale art. 45, alin. 1
coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice
locale,
HOTĂRÂRSTE:
Art.1 Se aprobă reorganizarea Grupului de Lucru Local (GLL) si a Grupului de Initiativa
Locala (GIL) pentru problemele romilor, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Planul Local de Acţiune, privind implementarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetătenilor români apartinând minoritătii rome pentru anul 2019,
potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Cu data prezentei hotărâri isi inceteaza aplicabilitatea celelalte hotarari.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei
Galbenu, Prefectului judeţului Braila şi se va aduce la cunoştinţă publică tuturor persoanelor
interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
BĂLAN LAURENȚIU CĂTĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
ISTRATE STEFAN
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.5
din 21 ianuarie 2019

privind : aprobarea ,,Planului de actiuni si lucrari de interes local “ pentru anul 2019 ;
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Consiliul local al comunei Galbenu , intrunit in sedinta din data de 21.01.2019
Avand in vedere referatul primarului comunei Galbenu precum si raportul comisiei
culturale economico-sociale , buget finante , administrarea domeniului public si privat al
comisiei pentru invatamant , sanatate, cultura si protectie sociala ;
In baza prevederilor art. 6 , alin (7) si (8)din Legea nr. 416/2001 , privind venitul
minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare si art.28 din HGR nr. 50/2011;
In temeiul art.36 alin (2) lit. d , alin (6) , lit a, pct 2 , pct 9 , pct 10 ,pct 13 si art. 45,
din Legea 215/2001 , privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile
ulterioare ;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba ,, Planul de actiuni si lucrari de interes local “ care vor fi efectuate de
persoanele apte de munca din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social in baza Legii
416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare , in anul 2019 conform Anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza persoanele din aparatul
propriu al Consiliului local desemnate in Anexa care face parte din prezenta hotarare.
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiilor
interesate de catre secretarul comunei .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
BĂLAN LAURENȚIU CĂTĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
ISTRATE STEFAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.6
din 21 ianuarie 2019
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar venituri proprii sursa E din anul 2018
in anul 2019
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Avand in vedere prevederile:
a) Art. 36 alin.(1), alin.(2),lit. b şi alin. (4) lit. „a” din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
b) Art. 58 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
c) Ordonanta de Urgenta nr.92/30.12.2014, art. VII alin.2 cu modificarile si completarile
ulterioare
luand act de :
a) referatul de aprobare al Primarului comunei Galbenu, in calitatea sa de initiator;
b) raportul de specialitate contabil;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Galbenu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GALBENU adopta prezenta
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HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba utilizarea excedentului bugetar venituri proprii sursa 10 din anul 2018 in anul
2019, in suma de 2955 lei .
Art.2 Secretarul comunei Galbenu comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor
interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
BĂLAN LAURENȚIU CĂTĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
ISTRATE STEFAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.7

din 21 ianuarie 2019

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Galbenu, judetul Brăila, pentru anul 2019
Consiliul Local Galbenu intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 21.01.2019
Având în vedere:
- prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006
privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;
- Organigrama si statul de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Galbenu
aprobata prin Hotărârea C.L. Galbenu nr. 55/30.08.2018;
- Raportul de aprobare prezentat de către primarul comunei;
În temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Galbenu, judetul Brăila, pentru anul 2019, conform anexei, ce face
parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 Prin grija secretarului comunei Galbenu, prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta
publică si celor interesati si va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Braila.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
BĂLAN LAURENȚIU CĂTĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
ISTRATE STEFAN
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.8

din 21 ianuarie 2019

privind stabilirea indemnizaţiilor, a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Galbenu, judetul Braila, care se aplica incepand cu data de 01.01.2019,in contextul
maririi salariului minim.
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Galbenu;
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- H.G. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- Prevederile art. 11 alin. (1), alin (2), alin. (3), alin. (4), art. 6, art. 13 alin. (1), art. 40 din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art.
36 alin. (2) lit. a, coroborat cu alin. (3) lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. a), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GALBENU, JUDEŢUL BRAILA
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Începând cu data de 01.01.2019 se aprobă indemnizaţiile pentru funcţiile de demnitate
publică, salariile de bază pentru funcţiile de conducere şi de execuţie şi salariile personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Galbenu, conform
anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2 Începând cu data de 01.01.2019 indemnizaţiile pentru funcţiile de demnitate publică,
salariile pentru funcţiile de conducere şi de execuţie se determina prin înmulţirea
coeficienţilor prevăzuţi în anexa nr. 1 cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată în
vigoare.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ potrivit
prevederilor legale
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
BĂLAN LAURENȚIU CĂTĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
ISTRATE STEFAN
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.9

din 21 ianuarie 2019

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019.
Consiliul Local al comunei Galbenu, judeţul Braila,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Galbenu;
- prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- avand in vedere HCL nr.66/15.11.2018 privind aprobarea indexarii nivelului
impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei de 1,34% ,pentru anul 2019 fata de anul 2018;
- prevederile art. 5, alin. (1) lit. a), art. 16, alin (2), art. 20, alin. (1) lit. b) și art. 27 din
Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând
raportul
Comisiei
pentru
programe
de
dezvoltare
economico
financiare,administrarea domeniului public si privat, servicii si comert, din cadrul Consiliului
Local al comunei Galbenu;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. „b” raportat la alin. (4), lit. „c”, ale art. 45 alin.
(2), lit. „c”, art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă indexarea cu rata inflației de 1,34% a sumelor aferente impozitelor şi taxelor
locale , la nivelul comunei Galbenu, judeţul Braila pentru anul 2019 ,aprobate prin HCL nr.
66/15.11.2018.
Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2019;
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează
Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Galbenu.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braila, Compartimentului
financiar-contabil şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
BĂLAN LAURENȚIU CĂTĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
ISTRATE STEFAN
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.76
din 19 decembrie 2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara in
data de 19.12.2018;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar, si referatul prezentat de dna. contabila;
- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 227/10.12.2018, privind rectificarea repartizarii pe
UAT-uri a fondului constituit la dispozitia CJ Braila, reprezetand cota de 17,25% din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018;
- Decizia AJFP Braila nr. 16/10.12.2018, privind modificarea repartizarii sumelor defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul UAT;
- HGR nr. 977/2018, privind alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia
Guvernumului pentru unele UAT-uri;
- avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comert;
- art. 19, alin(2), art. 20, alin(1), lit. c, din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “b” , alin.(4), lit. “a”, si art. 45, alin.(1) si
(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Bugetul local pentru anul 2018 se rectifica dupa cum urmeaza:
Capitol bugetar
Venituri , total din care
Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit
Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli
descentralizate
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug.
locale
Cheltuieili, total din care
Autoritati executive
Protectie civila
Asigurari si asistenta sociala

Initial

Rectificat

Influenta

(mii lei)
13.713
1.066
975

(mii lei)
13.987
1.166
1.049

(mii lei)
+274
+100
+74

1.082

1.182

+100

14.300
5.320,50
419
1029

14.574
5.820,50
434
1088

+274
+200
+15
+59

Art.2 Se aproba rectificarea bugetului local detaliat pe venituri si cheltuieli conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotatare.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate.
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Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 19.12.2018 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.77
din 19 decembrie 2018
privind aprobarea inventarului materiei impozabile pentru anul 2019
Consiliul local intrunit in sedinta ordinara in data de 19.12.2018;
Luând act de:
- referatul de aprobare al Primarului comunei în calitatea sa de inițiator inregistrat cu nr.
9015/11.12.2018;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate inregistrat cu nr.
9011/11.12.2018 si raportul secretarului comunei inregistrat cu nr.9014/11.12.2018;
- raportul Comisiei Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si control;
Având in vedere prevederile:
- art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 , alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale art. 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu completările ulterioare;
- HGR 1/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015;
- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul
Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 33/22.10.2009, completata prin Hotararea Consiliului local nr.
35/31.05.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al localitatilor din comna Movila
Miresii, judetul Braila;
- Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53/20.09.2018;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 74/29.11.2017 privind stabilirea zonelor la nivelul localitatilor
comunei prin care terenurile din localitatile comunei au fost delimitate integral in zona A;
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In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit.
b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba inventarul materiei impozabile a comunei Movila Miresii, judetul Braila
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar Dumitru Panturu
prin aparatul de specialitate.
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului
judetului Braila prin grija secretarului comunei.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 19.12.2018 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.78
din 19 decembrie 2018
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul
2019
Consiliul local al comunei Movila Miresii, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in
data de 19.12.2018;
Luand act de :
- referatul de aprobare al Primarului comunei în calitatea sa de inițiator inregistrat cu nr.
9016/11.12.2018;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate inregistrat cu
nr9012/11.12.2018 si raportul secretarului comunei inregistrat cu nr.9017/11.12.2018;
- raportul Comisiei Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si control;
- datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor
locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1,34%”.
- necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2019 în scopul
asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale
specifice zonei, pe de alta parte ;
Având în prevederile:
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art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c), art. 45, art. 117, lit. h)
si art. 1171 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27,
art. 30 si art. 761 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare;

Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

Planului urbanistic general aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr.
44/26.10.2000;

Hotarârii Consiliului Local privind stabilirea zonelor la nivelul comunei ;

Hotărârii Consiliului Local nr. 33/22.10.2009, completata prin Hotararea
Consiliului local nr. 35/31.05.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al localitatilor
din comna Movila Miresii, judetul Braila;

Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
53/20.09.2018;

prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativa a teritoriului României, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare
la componenta unitatilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localitatilor la nivelul comunei
MOVILA MIRESII este urmatoarea:
a) Rangul IV – Movila Miresii;
b) Rangul V – Esna si Tepes Voda
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si alin. (2) lit. c) si celor ale art. 115 alin. (1) lit.
b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, pentru anul 2019, se stabilesc
potrivit prezentei hotarâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor
locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa
caz, de catre Consiliul Local al Comunei Movila Miresii, este prevazut în Anexa nr. 1, care
face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2 Încadrarea si delimitarea pe zone în intravilan si extravilan a teritoriului administrativ al
comunei Movila Miresii, judetul Braila, în scopul stabilirii taxelor si impozitelor locale, este
dupa cum urmeaza:
- Zona A – terenul intravilan si extravilan situat in satele Movila Miresii, Esna si
Tepes Voda.
Art.3 Bonificatia prevazuta la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste pentru contribuabilii persoane fizice, dupa cum
urmeaza:

în cazul impozitului pe cladiri la 10 %;

în cazul impozitului pe teren la 10 %;

în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %.
Art.4 Bonificatia prevazuta la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste, pentru contribuabilii persoane juridice, dupa
cum urmeaza:

în cazul impozitului pe cladiri la 10 %;
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în cazul impozitului pe teren la 10 %;

în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %.
Art.5 Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.6 Hotarârea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019 si este aplicabila în anul fiscal 2019.
Art.7 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se asigura de catre primarul comunei
Movila Miresii, prin aparatul sau de specialitate.
Art.8 Prezenta hotarâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei în termenul
prevazut de lege, Institutiei Prefectului si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la
Primarie, în spatiul accesibil publicului, precum si pe pagina de internet.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 19.12.2018 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.79
din 19 decembrie 2018
privind: aprobarea taxei de habitat pentrul anul 2019 şi stabilirea termenului de plată a
taxei de habitat
Consiliul local intrunit in sedinta ordinara in data de 19.12.2018;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al Primarului comunei în calitatea sa de inițiator inregistrat cu nr.
9020/11.12.2018;
- raportul secretarului comunei inregistrat cu nr.9021/11.12.2018;
- raportul Comisiei Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si control;
Având in vedere prevederile:
- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, şi în conformitate cu art. 30, alin. 1 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi
juridice, consiliile locale aprobă taxe speciale;
- art. 30 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, actualizata, privind finantele publice locale,
cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale,
precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii;
- art. 36, alin. 4, lit. „c” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin 1, lit „b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă taxa de habitat pentru anul 2019, in cuantum de 2 lei / persoana /luna,
pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, datorata de
persoanele fizice domiciliate in localitatile comunei Movila Miresii.
Art.2 Se aprobă Procedura de stabilire si plata a taxei de habitat datorata pentru anul 2019,
conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Cheltuielile pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere, de la
gospodariile populatiei din localitatile comunei Movila Miresii la punctul de colectare in
cuantum de 1 leu/persoana/luna, vor fi suportate din taxa de habitat.
Art.4 Cheltuielile pentru activitatea de transport deseuri menajere, de la punctul de
colectar la Depozitul ecologic Muchea, in cuantum de 1 leu/pers./luna, vor fi suportate din
taxa de habitat.
Art.5 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar Dumitru Panturu
prin aparatul de specialitate.
Art.6 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei
Prefectului judetului Braila prin grija secretarului comunei.
Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de
Art.7
internet www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 13.12.2018, cu un numar de 13 voturi din numarul total
de 11 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.80
din 19 decembrie 2018
privind stabilirea plafonului creantelor fiscale care pot fi anulate, aflate in sold la data
de 31 decembrie a anului in curs
Consiliul local intrunit in sedinta ordinara in data de 19.12.2018;
Luând act de:
- referatul de aprobare al Primarului comunei în calitatea sa de inițiator inregistrat cu nr.
9021/11.12.2018;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate inregistrat cu nr.
9013/11.12.2018 si raportul secretarului comunei inregistrat cu nr.09022/11.12.2018;
- Avizul favorabil al Comisiei Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si control si al comisiei pentru administrati publica
locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, drepturilor cetatenilor;
Având in vedere prevederile:
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- art. 266, alin. 6 din Codul de Procedura Fiscala aprobat prin Legea nr. 205/2015;
- art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit.
b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se stabileste plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate, aflate in sold la data de 31
decembrie a anului in curs, la un cuantum de maxim 40 lei, datorate de catre persoanele
fizice si juridice ca urmare a neachitarii in termen a obligatiilor restante datorate bugetului
local.
Art.2 Se aproba anularea creantelor fiscale care se incadreaza in prevederile art. 1 din
prezenta hotarare.
Art.3 Plafonul prevazut la art. 1 se aplica la totalul creantelor fiscale datorate si nechitate de
catre debitor.
Art.4 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar Dumitru Panturu
prin aparatul de specialitate.
Art.5 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului
judetului Braila prin grija secretarului comunei.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 19.12.2018 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.81
din 19 decembrie 2018
privind aprobarea achizitionarii de dulciuri destinate elevilor si prescolarilor din
comuna Movila Miresii cu ocazia Sarbatorilor de Iarna din Decembrie 2018
Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta ordinara in data de
19.12.2018;
Avand in vedere referatul de aprobare intocmit de d-l primar, Panturu Dumitru
inregistrat cu nr. 9018/11.12.2018 si referatul intocmit de contabil inregistrat cu nr.
9019/11.12.2018;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala,
buget finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si control;
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In baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b. alin.(4), lit. a si art. 45 din Legea nr.
215/2001, privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba achizitionarea de dulciuri cu ocazia Sarbatorilor de Iarna din Decembrie
2018 destinate elevilor si prescolarilor inscrisi la Scoala Gimnaziala Movila Miresii si
structurile acesteia.
Art.2 Se aproba utilizarea sumei de 30.00 lei din bugetul local (venituri proprii) pentru
achizitia bunurilor prevazute la art. 1.
Art.3 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar Dumitru Panturu
prin aparatul de specialitate.
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului
judetului Braila prin grija secretarului comunei.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 13.12.2018, cu un numar de 13 voturi din numarul
total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.82
din 19 decembrie 2018

privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor de razboi, vaduvelor de
razboi si vaduvelor de veterani de război din comuna Movila Miresii cu ocazia
Centenarului Marii Uniri
Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta ordinara in data de
19.12.2018;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobate intocmit de d-l primar, Panturu Dumitru inregistrat cu nr.
9024/11.12.2018 prin care se propune acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor
de război, vaduvelor de razboi si vaduvelor de veteran de razboi din comuna Movila Miresii,
cu ocazia Centenarului Marii Uniri;
- referatul intocmit de compartiméntele de specialitate inregistrat c nr. 9025/11.12.2018.;
- Avizele favorabile ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control
si Comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si
agrement;
- art. 1 si art.2 din Legea 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
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- art. 25 si art. 28 din OG 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legii nr. 44/1994, privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si
vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art. 36, alin. (6), lit. a, pct. 2 si art. 45 din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba acordarea de beneficii de asistenţă socială, sub forma unor ajutoare
financiare în suma de 300 lei, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, sărbătorit la 1 decembrie
2018, pentru veteranii de razoi, vaduvele de razboi si vaduvele de veteran de razboi,
identificaţi în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aproba utilizarea sumei de 2700 lei din bugetul local din capitolul 68.02 Asigurari si
asistenta sociala,subcapitolul 68.50.50 – Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei
sociale.
Art.3 Se aproba acordarea unor diplome de recunostinta persoanelor prevazute la art. 1
conform modelului prevazut in anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar Dumitru Panturu
prin aparatul de specialitate.
Art.5 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului
judetului Braila prin grija secretarului comunei.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 19.12.2018, cu un numar de 13 voturi din numarul total
de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.83
din 19 decembrie 2018
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentrul anul 2019
Consiliul local al comunei Movila Miresii, intrunit in sedinta ordinara in data de
19.12.2018;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al Primarului comunei în calitatea sa de inițiator inregistrat cu
nr.9028/11.122018;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate inregistrat cu
nr.9027/11.12.2018 si raportul secretarului comunei inregistrat cu nr.9026/11.12.2018;
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- Avizele favorabile ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control
si Comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si
agreement;
- prevederile art. 6, alin (7) si (8) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare si art. 28 din HGR nr. 50/2011;
- prevederile art. 2 si 16 din OG nr. 55/2002, privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii
unor activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 52 si 89 din Legea nr. 253/2013, privind executarea pedepselor, a mãsurilor
educative si a altor mãsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal;
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a, pct. 9, 10 din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, cu modificarile si complet`rile ulterioare;
In temeiul art. 36, alin.(2), lit. d, alin.(6), lit. a, pct. 2, pct. 9, pct.10, pct. 13 si art. 45,
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019 conform anexei
nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Activitatile prevazute in Planul de actiuni si interes local vor si efectuate de catre
urmatoarele categorii de persoane:
a) persoane apte de munca din cadrul famiilor beneficiare de ajutor social in baza
Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) persoane care au fost sanctionate contraventional iar amenzile
contraventionale au fost transformate prin hotarare judecatoreasca un munca in folosul
comunitatii datorita neplatii amenzilor in termenul legal;
c) persoane care trebuie sa presteze munci neremunerate in folosul comunitatii
decise de organele judiciare in urma unor procese penale.
Art.3 Activitatile prevazute in Planul de actiuni de interes local se vor executa cu respectarea
prevederilor legale privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de mnca si nu
poate fi executata in locuri vatamatoare, periculoase ori care prezinta un grad de risc pentru
sanatatea sau integritatea persoanelor.
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului
judetului Braila prin grija secretarului comunei.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 19.12.2018 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.84
din 19 decembrie 2018
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019 pentru
aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Movila Miresii, judetul Braila
Consiliul local al comunei Movila Miresii, intrunit in sedinta ordinara in data de
19.12.2018;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al Primarului comunei în calitatea sa de inițiator inregistrat cu nr.
7372/29.10.2018;
- raportul raportul secretarului comunei inregistrat cu nr.7371/29.10.2018;
- avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, jurídica, apararea ordinii si
linistii publice si drepturilor cetatenilor;
- Prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- Prevederile art. 6, lit. a si art. 7 din HGR 611/2008, pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile
ulterioare
- Prevederile Ordinului ANFP nr. 7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.a), alin.(2), lit. b) precum si pe cele ale art.126 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificarile si completarile,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba Planul pentru ocuparea a functiilor publice pentru anul 2019 pentru aparatul
de specialitate al Primarului comunei Movila Miresii, judetul Braila, conform anexei la
prezenta hotarare.
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
responsabilul cu gestionarea dosarelor profesionale din cadrul aparatului propriu de
specialitate.
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata ANFP si Institutiei
Prefectului judetului Braila prin grija secretarului comunei.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 19.12.2018 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.85
din 19 decembrie 2018
privind acordarea dreptului de trecere pentru SC Dosil Team SRL pe drumul de
exploatare care face legatura dintre DN 22 si Lacul Sarat Movila Miresii
Consiliul local al comunei Movila Miresii, intrunit in sedinta ordinara in data de

19.12.2018;
Avand in vedere:
- Cererea depusa de SC Dosil Team SRL, in calitate de titular al licentei de exploare si
exploatare a namolului terapeutic din perimetrul Lacului Sarat Movila Miresii inregistrata cu
nr. 8866/4.12.2018;
- referatul de aprobare al Primarului comunei în calitatea sa de inițiator inregistrat cu nr.
9107/13.12.2018;
- raportul raportul secretarului comunei inregistrat cu nr. 9108/13.12.2018;
- Avizele favorabile ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control
si Comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si
agrement;
- Prevederile art. 617-620 din Legea 287/2009, privind Codul Civil;
- Prevederile art. 8-10, art. 22 si art. 40 din OG 43/1997, privind regimul drumurilor cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.c), precum si pe cele ale art.124 din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) si (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
cu modificarile si completarile,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se acorda dreptul de trecere pe Drumul de exploatare aflat in domeniul public al
comunei, care face legatura dintre Drumul National DN 22 si Lacul Sarat Movila Miresii,
respectiv strada Lacu Sarat, pentru SC Dosil Team SRL, cu sediul in Bucuresti, bd. Pache
Protopopescu nr. 43, et. 4, ap. 15, sector 2.
Art.2 Utilizarea strazii se va face cu respectarea legislatiei in vigoare privind masele si
dimensiunile maxime ale vehiculelor asa cum au fost stabilite in anexele 2 si 3 din OG
43/1997, precum si cu respectarea conditiilor de mediu.
Art.3 Dreptul de trecere se acorda pentru perioada de valabilitate a licentei de exploatare si
exploare.
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata solicitantului si
Institutiei Prefectului judetului Braila prin grija secretarului comunei.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
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www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 19.12.2018 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.1
din 30 ianuarie 2019

privind acoperirea definitiva a deficitului Bugetului local - sectiunea de dezvoltare
rezultat din anul 2018 din excedentul bugetului local – sectiune de functionarea
Consiliul Local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara in
data de 30.01.2019;
Avand in vedere:
Referatul de aprobare prezentat de dl. Primar nr.573/22.01.2019 si referatul
compartimentului de specialitate nr. 574/22.01.2019 ;
- avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si control;
- prevederile art. 58 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exercitiului bugetar al anului 2018;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “b” , alin.(4), lit. “a”, si art. 45, alin.(1) si
(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetului local pe anul 2018 - sectiunea
dezvoltare pe anul 2018 cu suma de 573.435,82 lei, rezultata din excedentul bugetului local
– sectiunea functionare.
Art.2 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar prin aparatul de
specialitate.
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului
judetului Braila prin grija secretarului comunei.
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Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de30.01.2019 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.2

din 30 ianuarie 2019

privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna
Movila Miresii, judetul Braila in anul scolar 2019-2020
Consiliul Local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara in
data de 30.01.2019;
Avand in vedere:
referatul de aprobare prezentat de dl. Primar nr.575/22.01.2019 si referatul prezentat
de dl. secretar nr. 576/22.01.2019 ;
avizul favorabil al Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement;
avizul conform emis de ISJ Braila cu nr. 105/11.01.2019;
prevederile art. 19, alin.(4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;
prevederile art. 36, alin.(2), lit. “d” , alin. (6), lit. a, pct. 1 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si (2) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :

COD
IDENTITATE
FISCALĂ (CIF)/cod SIR

Nr
crt.

Mediul de rezidență

Art.1 Se organizeaza reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna
Movila Miresii , judetul Braila in anul scolar 2019-2020 dupa cum urmeaza:

Unitatea de învățământ cu
personalitate juridică/niveluri
de înv. școlarizate/ Limba de
predare/ Adresa, nr.
tel/fax/fax/fax/e-mail
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STRUCTURA ARONDATĂ
(AR)/NIVELURI DE ÎNV./LOCALITATE

4

Rural
17373110 / 0961102003

3

Rural

2

Rural

1

Rural
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ
MOVILA MIRESII/ PRE, PRI,
GIM/RO/
STR. ORIZONT, NR. 1199,
COM. MOVILA MIRESII, JUD.
BRAILA, /
TEL, 0239697916, FAX
2398697916 e-mail:
scoalamovilamiresii@yahoo.co
m

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
MOVILA MIRESII / PRE/RO /
STR.TRANDAFIRILOR, NR. 778, COM.
MOVILA MIRESII, JUD. BRAILA
ŞCOALA PRIMARĂ ŢEPEŞ VODĂ /
PRI/RO /
STR. VIOLETELOR, NR. 222, SAT
TEPES VODA, COM. MOVILA MIRESII,
JUD. BRAILA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
ŢEPEŞ VODĂ / PRE/RO/ STR.
VIOLETELOR, NR. 221, SAT ȚEPES
VODA, COM. MOVILA MIRESII, JUD.
BRAILA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
ESNA / PRE/RO/ STR.
ROZMARINULUI, NR.62,
SAT ESNA , COM. MOVILA MIRESII,
JUD. BRAILA

Art.2 Primarul comunei prin compartimentele subordonate va aduce la îndeplinire prezenta
hotarare.
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila si
Inspectoratului Scolar Judetean Braila, prin grija secretarului comunei.
Art.4 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 31.01.2019 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.3

din 30 ianuarie 2019

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Movila Miresii si stabilirea
cuantumului indemnizatiei consilierilor locali
Consiliul local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara
in data de 30.01.2019;
Avand in vedere:
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Referatul de aprobare prezentat de dl. primar nr. 584/22.01.2019, referatul secetarului
comune nr. 584/22.01.2019 si referatul compartimentului financiar-contabil nr.
586/22.01.2019;
Procesul verbal de negociere nr. 588 din data de 22.01.2019;
Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarire comunala, servicii si control
;
Prevederile art. 11, art. 38, alin(2), lit. b si art. 40 din Legea nr. 153/2017, privind
salarizarea personalului platit din fondurile publice;
Prevederile art.36 alin.(2) lit.a), alin.(2), lit. b) precum si pe cele ale art.126 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificarile si completarile;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Incepand cu data de 1.01.2019 se stabilesc salariile de baza pentru fucntionarii publici
si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Movila
Miresi din cadrul familiei ocupationale „Administratie” conform grilei de salarizare prevazuta in
anexa nr. 1 la care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cuantumul indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea
la numarul maxim de sedinte este de 10 % din indemnizatia primarului.
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza primarul comunei prin
aparatul propriu de specialitate.
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila si
Inspectoratului Scolar Judetean Braila, prin grija secretarului comunei.
Art.5 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei.
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 30.01.2019 cu un numar de 13 voturi, din
numarul total de 13 consilieri locali in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.4

din 30 ianuarie 2019

privind aprobarea asocierii comunei Movila Miresii, judetul Braila la Asociatia de de
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,BRAILA GAZ’’ si aprobarea Actului
Constitutiv si Statutului Asociatiei
Consiliul local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara in
data de 30.01.2019;
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Avand in vedere:
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar nr. 569/22.01.2019, referatul
secetarului comunei nr. 570/22.01.2019 ;
- avizele favorabile al comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, bugetfinante, administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarire comunala, servicii
si control si al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii
publice si a drepturilor cetatenilor;
- prevederile art. 11, art. 12 al. 1, art. 13, art. 36 al. 2 lit. d si e, al. 6 lit. a pct 14,
al. 7 lit.c din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicate, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile titlului II din Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a
statului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile
de utilitati publice;
- prevederile Legii 246/2005 pentru aprobarea OUG 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii;
- prevederile art. 35 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
In baza art. 45 al. 2 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba asocierea Comunei Movila Miresii, judetul Braila, prin Consiliul local Movila
Miresii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”.
Art.2 Se aproba Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate
Publica ,,Braila Gaz’’, in forma prevazuta in Anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila
Gaz’’, in forma prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarare.
Art.4 Se stabileste sediul Asociatiei de Dezvoltar eIntercomunitara de Utilitate Publica“Braila
Gaz, in orasul Insuratei, Soseaua Brailei nr.18, judetul Braila, cod postal 815300.
Art.5 Aproba participarea UAT Movila Miresii , prin Consiliul local Movila Miresii la
patrimoniul initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila
Gaz’’, cu o contributie in numerar in valoare de 50 lei.
Art.6 Dl. primar Panturu Dumitru este desemnat in calitate de reprezentant al UAT Movila
Miresii in AGA la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’
Art.7 Imputerniceste persoana desemnata la art. 6 sa semneze Actul Constitutiv si Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de UtilitatePublica ,,Braila Gaz’’
Art.8 Se imputerniceste dl. Panturu Dumitru, cetatean roman, nascut la data de 24.07.2019,
in comuna Movila Miresii, judetul Braila, domiciliat in comuna Movila Miresii, str. Trandafirilor
nr. 625, judetul Braila, sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’ in registrul
asociatiilor si fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Braila.
Art.9 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul
comunei Movila Miresii, prin aparatul de specialitate.
Art.10 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei
Prefectului judetului Braila si ADI “Braila Gaz”prin grija secretarului comunei.
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Art.11 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de
internet și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de30.01.2019 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.5

din 30 ianuarie 2019

privind includerea in inventarul domeniului public al comunei Movila Miresii a imobillui
“Gradinita cu program normal Sat Tepes Voda” si actualizarea inventarului domeniului
public al comunei Movila Miresii
Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinară în data de
30.01.2019;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Movila Miresii inregistrat cu nr.
593/22.01.2019, raportul comisiei de inventariere inregistrat cu nr. 571/22.01.2019, și
referatul secretarului comunei nr.594/22.01.2019;
- Raportul Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea
domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală,
protecția mediului, servicii și comerț;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii
publice și drepturilor cetățenilor;
- Prevederile art. 863, lit. a din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil;
- Prevederile art. 112, alin.(2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare
- Prevederile art. 3, alin.(4) si art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea
publica și regimul juridic al acesteia si HGR 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice
penru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc dominiul public al comunei, oraselor,
municipiilor si judetelor;
- Prevederile art. 36, alin. (2), ”c”, si art. 120 si art. 122 din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala cu modificarile si conpletarile ulterioare;
În baza art. 45, alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
locală, cu modificarile și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă includerea în domeniul public al comunei a urmatorul imobil:
- Imobil sat Tepes Voda cu destinația de Gradinita cu Progra Normal, adresa: sat Tepes
Voda, strada Violetelor, nr. 221A, amplasament: Cvartal 10, Parcela 1, suprafața construită:
204

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.2/2019_____________
257 mp, având valoarea de inventar de 670.650 lei, încris în Cartea funciară cu nr. 74020,
având numărul cadastral 74020.
Art.2 Imobilul de mai sus a fost edificat in anul 2018, fiind constructie noua, receptionata prin
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor inregistrat cu nr.166/10.01.2019.
Art.3 Se aprobă completarea Secțiunii I – Bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Movila Miresii, județul Brăila, cu nr. 33 conform Anexei nr. 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă și se însușește Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Movila Miresii, județul Brăila actualizat la data de 30.01.2019 conform anexei nr. 2
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 30.01.2019 cu un număr de 13 voturi din
numărul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numărul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.6

din 30 ianuarie 2019

privind constituirea dreptului in administrare asupra imobilului “Gradinita cu program
normal Tepes Voda” in favoarea Scolii Gimnaziale Movila Miresii
30.01.2019;

Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinară în data de

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Movila Miresii inregistrat cu nr.
595/22.01.2019, si referatul secretarului comunei nr. 596 / 22.01.2019;
- Rapoartele de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultura, gospodărire
comunală, protecția mediului, servicii și comerț, Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și drepturilor cetățenilorsi Comisiei pentru
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement;
- Prevederile art. 112, alin.(1) si (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 867-869 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil;
- Prevederile art. 36, alin. (5), lit. ”a”, si art. 123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala cu modificarile si conpletarile ulterioare;
În baza art. 45, alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
locală, cu modificarile și completările ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă constituirea dreptului de administrare in favoarea Scolii Gimnaziale Movila
Miresii, cu sediul in comuna Movila Miresii, str. Orizont nr. 1199, judetul Braila a imobilului
Gradinita cu Program Normal Tepes Voda situat in satul Tepes Voda, strada Violetelor, nr.
221A, Cvartal 10, Parcela 1, cu suprafața construită de 257 mp, având valoarea de inventar
de 670.650 lei, precum si asupra utilajelor, dotarilor IT si obiectelor de mobilier prevazute in
anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2 Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în
condiţiile stabilite de lege avand in vedere destinatia specifica a bunului, respectiv unitate de
invatamant.
Art.3 Constituirea dreptului de administrare asupra imobilului imobilului care face obiectul
prezentei hotarari se va face pe baza de contract incheiat intre Comuna Movila Miresii si
Scoala Gimnaziala Movila Miresii, in forma prevazuta la anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.4 Predarea, respectiv primirea imobilului care face obiectul prezentei hotarari se va face
pe baza de proces –verbal incheiat intre Comuna Movila Miresii si Scoala Gimnaziala Movila
Miresii, in forma prevazuta la anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
Art.5 Dl. Primar Panturu Dumitru este imputernicit sa semneze in numele si pe seama
Consiliului local al comune Movila Miresii protocolul de predare primire a imobilului si
dotarilor.
Art.6 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primarul comunei Movila Miresii prin
aparatul de specialitate.
Art.7 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila si Scolii
Gimnaziale Movila Miresii, prin grija secretarului comunei.
Art.8 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 30.01.2019 cu un număr de 13 Voturi din
numărul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numărul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.7

din 30 ianuarie 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și aprobarea
actualizării cofinanțării investiției: „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA
MOVILA MIRESII, JUDEȚUL BRĂILA”, ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de
achiziție publică
Consiliul Local Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de
30.01.2019;
Analizând Referatul de aprobare al Domnului Panțuru Dumitru - Primarul Comunei
Movila Miresii, responsabilul legal al proiectului, prin care se propuneaprobarea indicatorilor
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tehnico-economici actualizați precum și aprobarea actualizării cofinanțării investiției:
„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIRESII, JUDEȚUL BRĂILA”,
ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziție publică;
În baza prevederilor art. 10 alin. (4) lit. c) din secțiunea 5-a denumită"Devizul
general și devizul pe obiect" aferentă Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare
și
conținutul-cadru
al
documentațiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
Analizând prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală, subprogramul
"Modernizarea satului românesc"; domeniul de interes: "Reabilitare/modernizare a drumurilor
publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri
județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din
interiorul localităților", instituit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. VII - Drepturile și obligațiile părților, alin. (2) lit b)Obligațiile beneficiarului, din contractul de finanțare nr. 4608/ 20.12.2017, încheiat între UAT
Comuna Movila Miresii și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru
finanțarea obiectivului „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIRESII,
JUDEȚUL BRĂILA”;
Analizând devizul general actualizat al investiției ca urmare a finalizării tuturor
procedurilor de achiziție publică;
Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 12, alin.(4) si (5) din OMADR nr. 1851/2013, privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit.cprecum și cele ale art. 126 din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(1) precum și cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici precum și noul deviz general
aferent investiției: „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIRESII,
JUDEȚUL BRĂILA”, ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziție publică, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Principalii indicatori tehnico-economici actualizați ai investiției sunt:
Valoare totală investiție inclusiv TVA = 10.251.968,62 lei inclusiv TVA
Valoare C+M inclusiv TVA = 9.471.833,85 lei inclusiv TVA.
Art.2 Se aprobă noua valoare a investiției, în sumăde 10.251.968,62lei inclusiv TVA,
compusă din valoarea lucrărilor/serviciilor executate (prestate), decontate sau nedecontate
până la data de 21.01.2019 și din valoarea rest de executat/prestat, astfel:
VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI, din care:
bugetul de stat (MDRAP)
Sume decontate buget de stat
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rest de decontat buget de stat
bugetul local al comunei Movila Miresii
Sume decontate buget local
rest de decontat buget local

9.578.933,85
514.169,77
156.777,13
357.392,64

Art.3 Se aprobă actualizarea cofinanțării investiției „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN
COMUNA MOVILA MIRESII, JUDEȚUL BRĂILA”, în sumă de 514.169,77 lei inclusiv TVA.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează PANȚURU DUMITRU Primarul Comunei Movila Miresii, județul Brăila, responsabilul legal al proiectului.
Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila, MDRAPFE si
celorlate institutii iteresate prin grija secretarului comunei.
Art.6 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 30.01.2019 cu un număr de 13 voturi din
numărul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numărul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.8
din 30 ianuarie 2019
pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfaşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018
Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta extraordinara in data de
30.01.2019;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare intocmit de catre primarul comunei si referatul compartimentelor de
specialitate;
- avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si
linistii publice si a drepturilor cetatenilor;
- dispoziţiile art.40 alin 2 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, art. 29, alin.(1) din H.G. nr.
268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare prevederilor Legii nr.
448/06.12.2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(2) lit”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2, precum şi ale art. 45 alin.(1)şi cel al
art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor
cu handicap grav pentru anul 2018, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza compartimentul de
asistenta sociala din cadrul Institutie Primarul comunei Movila Miresii, județul Brăila.
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila prin grija
secretarului comunei.
Art.4 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 30.01.2019 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.9
din 30 ianuarie 2019
privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta al comunei Movila Miresii pentru semestrul II anul 2018
30.01.2019;

Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta ordinara in data de

Avand in vedere:
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar si referatele intocmite de seful SVSU si
secretarul comunei;
- avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si
linistii publice si a drepturilor cetatenilor;
- prevederile art. 25, din Legea nr. 481/2004, protectia civila, cu modificãrile si completãrile
ulterioare;
- prevederile art. 5, alin.(1) din OG 88/2001, privind înfiintarea, organizarea si functionarea
serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
- Prevederile art. 151-153 din OMAI 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de
apãrare împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. “d”, alin.(6), lit. a, pct.8 din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederile art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Raportul de activitate al SVSU Movila Miresii pentru semestrul II anul 2018
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 30.01.2019 cu un numar de voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.10
din 30 ianuarie 2019
privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor
la nivelul comunei Movila Miresii pentru semestrul II anul 2018
Consiliul local al comunei Movila Miresii intrunit in sedinta ordinara in data de
30.01.2019;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar si referatele intocmite de seful SVSU si
secretarul comunei;
- avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si
linistii publice si a drepturilor cetatenilor;
- prevederile art. 13, lit. i, din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu
modificãrile si completãrile ulterioare;
- Prevederile art. 151-153 din OMAI 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de
apãrare împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. “d”, alin.(6), lit. a, pct.8 din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederile art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incenrdiilor la nivelul
comunei Movila Miresii pentru semestrul II anul 2018 conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
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Art.2 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 30.01.2019 cu un numar de 13 voturi din
numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in
functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.11
din 30 ianuarie 2019

privind aprobarea vânzării prin negociere directa a bunului imobil (terenului intravilan)
in suprafață de 680 mp aflat in proprietatea privata a comunei Movila Miresii, judetul
Braila, amplasat in localitatea Movila Miresii, str. Ciresilor nr. 296, com. Movila Miresii,
jud. Braila
Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
data de 30.01.2019;
Având în vedere:
Referatul de aprobare prezentat de dl. primar nr.638/23.01.2019, și referatul
secretarului comunei nr. 639/23.01.2019;
- Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și
control;
- Avizul favorabil al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si
linistii publice si a drepturilor cetatenilor;
Raportul de evaluare intocmit de dl. Economu –Cezar Patriciu, expert evaluator atestat
ANEVAR;
- Prevederile HCL 86/28.12.2017, aprobarea Regulamentului - Cadru privind vanzarea
bunurilor imobile aflate in proprietatea privata a comunei Movila Miresii;
- Prevederile art. 36 alin. (5), lit. b) si art. 123, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art. 45 alin.(3) art.115 alin.(1), lit.b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRÂȘTE:
Art.1 Se aprobă vânzarea bunului imobilul (teren intravilan) în suprafață de 680 mp, aflat în
domeniul privat al comunei Movila Miresii, amplasat în localitatea Movila Miresii, str. Ciresilor
nr. 296, comuna Movila Miresii, județul Brăila, Cv 20, Pacela 460/3 înscris în Cartea funciara
cu nr. 70190 și numărul cadastral 70190.
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Art.2 Se aproba Raportul de evaluare a bunului imobil prevăzut la art. 1, întocmit de catre
expertul evaluator ANEVAR Economu –Cezar Patriciu.
Art.3 Se aprobă vânzarea prin procedura negociere directa cu dl. Manea Stan, domiciliat in
Braila, str, Rahovei nr. 390 in calitate de concesionar al terenului în cauză.
Art.4 Se aprobă prețului de pornire al negocierii directe la suma 11.000 lei (16,25 lei/mp).
Art.5 Se aproba rezilierea contractului de concesionare nr. 1/1.02.2010 începând cu ziua
următoare încheierii contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică.
Art.6 Următorii consilieri locali sunt desemnați în calitate de membrii ai comisiei de
negociere:
1. Lazar Cristian - membru titular;
2. Jercaianu Costinel- membru titular;
3. Munteanu Mircea - membru supleant.
Art.7 Primarul comunei Movila Miresii, județul Brăila, dl. Panțuru Dumitru este împuternicit să
semneze contractul de vânzare-cumpărare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul comunei
Movila Miresii, județul Brăila.
Art.8 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila si solicitantului
prin grija secretarului comunei.
Art.9 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 30.01.2019 cu un numar de 13 voturi, din
numarul total de 13 consilieri locali in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.12
din 30 ianuarie 2019
privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitatie
publica asupra terenului intravilan in suprafata de 3.500 mp aflat in domeniul privat al
comunei Movila Miresii, amplasat in T 32, P 306/1, numar cadastral 71268
Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinara în data de
30.01.2019;
Având în vedere:
- raportul de evaluare intocmit de evaluator Economu Patriciu Cezar;
- referatul de aprobare prezentat de dl. primar nr. 738/30.01.2019 si referatul întocmit de
secretarul comunei nr. 739/30.01.2019;
- avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii si
linistii publice si a drepturilor cetatenilor si al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala,
buget-finante, administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura,
gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert;
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- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.693-702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. “c”, art. 121, alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind
administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotararii Consiliului local nr. 57/20.09.2018, privind aprobarea Regulamentului
referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri care apartin
domeniului privat al UAT Comuna Movila Miresii;
In baza prevederilor art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan
în suprafață de 3.500 mp situat în localitatea Movila Miresii, str. Orizont, nr. 1224, judetul
Braila, T 32, P 306/1, numar cadastral 71268 aflat in domeniul privat al comunei prin
aplicarea procedurii de lictiatie publica cu oferta in plic inchis cu adjudecare la cel mai mare
pret oferit.
Art.2 Se aproba insusirea raportului de evaluare intocmit de catre evaluator Economu
Patriciu-Cezar conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba documentatia de licitatie conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare care
contine urmatoarele documente:
a. Caietul de sarcini;
b. Instructiunile pentru ofertanti;
c. Formulare ofertanti;
d. Formularul de contract de superficie.
Art.4 Se aproba pretul de pornire al licitatiei ca fiind cel prevazut in raportul de evaluare la
suma de 2546 lei/an/suprafata totala (212 lei/luna).
Art.5 Se stabileste cuantumul garantiei de participare la suma de 250 lei.
Art.6 Se stabileste cuantumul taxei de participare la suma de 400 lei.
Art.7 Dreptul de superficie cu titlu oneros se constituie pentru o perioadă de 49 de ani prin
încheierea unui contract în forma autentica, cu posibilitatea prelungirii la implinirea
termenului.
Art.8 Se împuternicește dl. primar Panțuru Dumitru pentru a semna in numele Comunei
Movila Miresii, judetul Braila în formă autentică contractul de constituire a dreptului de
superficie cu titlu oneros.
Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea
condițiilor de publicitate imbiliară vor fi suportate de beneficiarul dreptului.
Art.10 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează primarul comunei prin
compartimenele de specialitate.
Art.11 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință 213publica prin publicare pe pagina de
internet www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 30.01.2019 cu un numar de 13 voturi din numarul
total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
ORZAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
DRĂGUȘ VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.2
din 7 ianuarie 2019
privind: aprobarea utilizarii definitivea excedentului/deficitului bugetar din anul 2018
pentru anul fiscal 2019
Avănd în vedere raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta, referent-contabil din cadrul
Compartimentului contabilitate, impozite și taxe ;
Avizele comisiilor de specialitate;
In baza Ordinului nr. 2616 din 19.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exercitiului bugetar pe anul 2018;
In baza Legii nr.2 /3.01.2018 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2018;
In baza Legii nr.82/1991, republicată , privind legea contabilitatii
In baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificata şi completata cu
OUG nr.58/2010 precum si stabilirea unor masuri financiare şi a Legii nr.227/2015 cu
modificările şi completările ulterioare privind Codul Fiscal;
In conformitate cu art.36, alin. 1 si 4, lit.a si c din Legea nr.215/2001, actualizata,
republicată si modificata ulterior ;
In temeiul prevederilor art.45,alin. 1 si 2 lit. a din Legea nr.215/2001 actualizata,
republicată si modificata ulterior privind administraţia publică locală ;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului pentru anul 2019 pentru acoperirea temporară a
golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile sectiunii de functionare
si dezvoltare în anul curent în limita disponibilului.
Art.2 Se aprobă utilizarea definitivă a exedentului pe anul 2018 în anul 2019 ca sursă de
utilizare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si pentru acoperirea definitivă a deficitului la
sfarsitul execitiului bugetar in suma de 1.039.895,72 lei.
Art.3 D-na Radu Badiu Nicoleta, contabil, răspunde de exactitatea datelor înscrise în
prezenta hotărăre
Art.4 D-ul Zainea Cristian George,secretar comună, va populariza prin orice mijloace de
informare persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

CHIRPAC GHEORGHE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.4
din 23 ianuarie 2019
privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului
intercomunitara de utilitate publica ,,BRAILA GAZ’’

Asociatiei

de

dezvoltare

Consiliul local al ,judetul Braila, intrunit in sedinta publica ordinara la data de
23.01.2019, luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de Primarul commune Romanu.
Avand in vedere:
- raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu
- expunerea de motive a primarului comunei Romanu
- prevederile art. 11, art. 12 al. 1, art. 13, art. 36 al. 2 lit. d si e, al. 6 lit. a pct 14, al. 7 lit.c din
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicate, cu modificarile si completarile
ulterioare
- prevederile titlului II din Legea 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statului – cadru
ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati
publice
- prevederileLegii 246/2005 pentruaprobarea OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
- prevederile art. 35 din Legea 273/2006 privindfinantele publice locale
In baza art. 45 al. 2 din Legea215/2001 a administratiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de
UtilitatePublica ,,Braila Gaz’’, in forma prevazuta in Anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de UtilitatePublica,,Braila
Gaz’’, in forma prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarare.
Art.3 Se stabileste sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de UtilitatePublică’’
BRAILA GAZ’’ in Romania, judetul Braila, orasul ÎNSURĂȚEI, str.Șos.Brăilei, nr.18,cod poștal
815300.
Art.4 Aproba participarea UAT.Romanu, prinConsiliul local Romanu, la patrimoniul initial al
Asociatiei de DezvoltareIntercomunitara de UtilitatePublica ,,Braila Gaz’’, cu o contributie in
numerar in valoare de 50 lei.
Art.5 Desemneaza pe dl / dna Ioniță Steluța ca reprezentant al UAT .Romanu in AGA la
Asociatia de dezvoltare intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’
Art.6 Imputerniceste persoana desemnata la art. 5 sa semneze Actul Constitutiv si Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de UtilitatePublica ,,Braila Gaz’’
Art.7 Se imputernicestedl/ dna Ioniță Steluța, cetatean roman, nascut/a la data de
03.04.1973, in localitatea Braila., domiciliat/a in com.Romanu, str.Republicii, nr.23, sa
indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inregistrarea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara de UtilitatePublica ,,Braila Gaz’’ in registrul asociatiilor si fundatiilor de pe
langa grefa Judecatoriei Braila
Art.8 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul
UAT.Romanu, serv. financiar, contabilitate, impozite si taxe.
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Art.9 Secretarul comunei Romanu va asigura publicitatea prezentei hotarari Instituției
Prefectului-judetul Braila,la avizier ,pe Site-ul propriu si tuturor persoanelor interesate.
Art.10 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi favorabile valabil
exprimate, din 11 numarul consilierilor in functie.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

CALU NECULAI
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.5
din 23 ianuarie 2019

privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşuratăde asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav in anul 2018 angajaţi ai Primariei Comunei Romanu “ ,
judeţul Braila
Consiliul Local al comunei Romanu, judeţul Braila, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 23.01.2019;
Verificând referatele de avizare a comisiilor de specialitate a Consiliului Local al
Comunei Romanu;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Ionita Steluta, primar al comunei Romanuşi
raportul Serviciului public de asistenţă socială şi autoritate tutelară al Primăriei Comunei
Romanu;
Avizele comisiilor de specialitate
Având în vedere prevederile H.G. nr. 268/2007 – pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap,cu modificările şi completările ulterioare .
In conf.cu art.36, alin.1si 2 lit.d, alin.4 lit.a si e, alin.6 lit.a, pct.2 din Legea nr.215 din
2001;
În temeiul art. 45 şi art. 115, aliniat (1), litera b) din Legea 215/2001- Administraţiei
Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Consiliul Local al Comunei Romanu aprobă “Raportul privind activitatea desfăşurată de
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2018,angajaţi ai Primariei
Comunei Romanu, judeţul Braila” prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2 Primarul Comunei Romanu, judeţul Braila va asigura executarea prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.3 Secretarul comunei va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor
interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

CALU NECULAI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Anexa nr. 1 la H.C.L.Romanu nr. 5/23.01.2019

Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali
ai persoanelor cu handicap grav
Pentru anul 2018
In conformitate cu prevederile art.40 alin (2) din Legea 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, modificata si completata,
Serviciul Public de Asistenta Sociala controleaza periodic activitatea asistentilor personali si
prezinta anual un raport Consiliului Local.
Potrivit art.29 alin (1) din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap ,republicata, modificata si completata, raportul contine cel putin
urmatoarele: informatii cu privire la dinamica angajarii asistentilor personali, informatii privind
modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal in perioada concediului de odihna,
informatii privind numarul de asistenti personali instruiti, numarul de controale efectuate si
probleme sesizate.
Fata de prevederile legale mai sus mentionate, va facem cunoscute urmatoarele :
Dinamica angajarii asistentilor personali:
Situatia privind numarul asistentilor personali in perioada ianuarie – decembrie 2018
In aceasta perioada figurau ca angajati un numar de _10_ asistenti personali ai
persoanelor cu handicap grav si _14_ persoane primeau indemnizatie .
Situatia privind numarul asistentilor personali ce au ca beneficiari minori cu
handicap grav:
1. Bolboceanu Vera –asistent personal pentru minorul Bolboceanu Angel Marian
2. Cozma Petrica - asistent personal pentru minorul Cozma george Ionut,
3. Negrea Georgiana Mirela - asistent personal pentru minorul Negrea Robert George ,
Situatia nominala a asistentilor personali si a persoanelor care primesc indemnizatia
lunara este prezentata in tabelul anexat prezentului Raport.
Informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal
pe perioada concediului de odihna
Conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, art.37, alin (1),lit.c), asistentul personal are dreptul la concediu anual de odihna
potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice. Conform alin.(2)
al aceluiasi articol pentru perioada concediului de odihna al asistentului personal, angajatorul
are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor, inclusiv in cazul in care
asistentul personal este ruda pana la gradul al-IV-lea inclusiv, al acestuia.
Aliniatul (3) al art.37 dă posibilitatea in cazul in care angajatorul nu poate asigura un
inlocuitor al asistentului personal, ca persoanei cu hadicap grav sa i se acorde o indemnizatie
echivalenta cu salariul net al asistentului personal. Alternativa acordarii acestei indemnizatii
este gazduirea intr-un centru de tip respiro a persoanei cu handicap grav. Aceasta modalitate
de asistare conform principiilor asistentei sociale este
ultima la care se poate recurge, interesul superior al oricarei persoane este de a fi
pastrat in mediul familial si in ambientul social din care face parte, iar Primaria Romanu nu
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poate asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, facandu-se
obligata de a plati persoanei cu handicap grav o indemnizatie echivalenta cu salariu net al
asistentului personal.
Asistentii personali nu au beneficiat in perioada 01.01-31.12.2018 de concediul de
odihna.
Referitor la activitatea asistentilor personali si probleme sesizate.
În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 republicata, autoritatea locala are
obligatia de a afectua vizite periodice de monitorizare a activitatii asistentilor personali care
au ca scop asigurarea respectarii drepturilor si interesului superior al persoanei cu dizabilitati
pe care asistentul personal o are in ingrijire.
Verificarile efectuate au vizat urmatoarele aspecte: modul in care sunt indeplinite
obligatiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea sociala atat a asistentului
personal cat si a persoanei cu handicap grav sau pentru primirea unei indemnizatii lunare.
In urma verificarilor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu s-au semnalat
probleme privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali.
In perioada 01.01.2018-31.12.2018 asistentii personali nu au participat la o instruire
organizata de angajator.
Primar,
Ionita Steluta

Intocmit,
Inspector ,
Toma Elena
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.6
din 23 ianuarie 2019

privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti
persoane fizice decedate.
Consiliul Local Romanu, intrunit in sedintaordinara la data de 23.01.2019;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului nr.101 din 09.01.2019
- Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si
debitarea amenzilor, inregistrat sub nr. 101 din 09.01.2019
Avizele comisiilor de specialitate;
- Prevederile art.22, art.27 alin. (2) coroborat cu art. 266 alin. (3) dinLegea nr.207/2015
Privind Codul de Procedura Fiscala;
Tinand cont deprevederile art. 36 alin. (4) lit. a) si c) din Legea nr.215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba radierea debitelor în sumă
de 700 lei,
contraventionale, contravenienti persoane fizice decedate.
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Art.2 Fac obiectul acestor radieri contravenienti personae fizice decedate nominalizate in
expunerea de motive si referatul care fac parte integranta la prezenta hotarare.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite.
Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin
grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

CALU NECULAI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.7
din 23 ianuarie 2019
privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti
persoane fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin
hotarari judecatoresti şiexecutate de către persoanele fizice contraveniente
Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 23.01.2019;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului nr. 215/17.01.2019;
- Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si
debitarea amenzilor, inregistrat sub nr.115/9.01.2019;
- Procesele verbale de incheierea orelor de activitate incheiate de catre d-ul Chirpac
Gheorghe,viceprimar inregistrate sub nr.5566/13.12.2018 si 103/9.01.2019;
- Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata;
- Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi
înfolosul comunităţii şi închisorii contravenţionale;
- Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015;
Tinand cont de prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) si c) din Legea nr.215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba radierea debitelor în sumă de 1.315
lei, reprezentand
amenzicontraventionale, contravenienti persoane fizice, înlocuite cu ore de munca
neremunerată înfolosul comunitatii prin hotarari judecatoresti şi executate de către
persoanele fizicecontraveniente.
Art.2 Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in expunerea
de motive, referat si procesele verbale care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Cu
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite.
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Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin
grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

CALU NECULAI
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.8
din 23 ianuarie 2019

privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti
persoane fizice, care au schimbat domiciliul de pe raza comunei Romanu, judeţul
Brăila, în alte localităţi .
Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 23.01.2019
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului nr.121 din 10.01.2019 ;
- Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si debitare
a amenzilor, inregistrat sub nr.122 din 10.01.2019;
- Avizele comisiilor de specialitate;
- Prevederile art.38 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015;
Tinand cont de prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) si c) din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba radierea debitelor în sumă de 3.580 lei, reprezentand amenzi
contraventionale, contravenienti persoane fizice, care au schimbat domiciliul de pe raza
comunei Romanu, judeţul Brăila, în alte localităţi.
Art.2 Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in anexei-tabel
nominal- parte integranta la prezenta hotarare.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite.
Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin
grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

CALU NECULAI

220

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.2/2019_____________
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.5
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic care solicită cheltuieli de
deplasare pentru lunile NOIEMBRIE si DECEMBRIE 2018.
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019
Având în vedere adresele nr. 3131/28.12.2018 si nr. 50/17.01.2019 emise de Şcoala
Gimnazială Unirea, prin care se solicită aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic,
care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare pentru lunile NOIEMBRIE si DECEMBRIE
2018.
- Raportul de aprobare al primarului comunei Unirea;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În baza:
- H.G. nr. 26/12.01.2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
- art. 105 alin. 2, lit.”f”, art. 276 si art. 304 alin. 14 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei
Naţionale.
- art.4 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3753/2011
privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ
- art. 1, alineat b din Instrucțiunea nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei
cadrelor didactice
-H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor
pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic
auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat;
- art. 36, alin. 2 lit. (b) raportat la alin. 4 lit. “a”, ale aceluiaşi articol din Legea 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. (a) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din aceeaşi Lege.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobarea drepturilor băneşti aferente cheltuielilor de deplasare a personalului didactic,
aprobate în datele de 05.12.2018 si 17.01.2019, în Consiliul de Administraţie al Școlii
Gimnaziale Unirea, pentru lunile NOIEMBRIE suma de 5.452 lei si DECEMBRIE suma de
3793 lei.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul
comunei Unirea si compartimentul financiar-contabil.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Brăila in vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului financiar – contabilitate si se
aduce la cunoştinţa publica prin grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.6
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea reţelei şcolare pentru anul de învățământ 2019-2020 a unităților de
învățământ din comuna Unirea
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019
Având în vedere :
- AVIZUL CONFORM al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, transmis prin adresa nr. 105
din 11.01.2019 si înregistrat la Primăria Unirea sub nr. 179 din 16.01.2019;
- Adresa nr. 41/16.01.2019 transmisa de Scoala Gimnaziala Unirea si înregistrata la Primăria
Unirea sub nr. 185 din 17.01.2019 privind avizul conform pentru reteaua scolara a localitatii,
pentru anul scolar 2019-2020;
- referatul de aprobare al primarului comunei Unirea
- raportul întocmit de compartimentul de specialitate
În baza Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 287/2009
privind Codul Civil, republicata, art. 24 din Anexa la O.M.E.N nr. 5235/2018 si a hotărârii
Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila din data de 10.01.2019
privind emiterea avizului conform pentru unitatile de invatamant preuniversitar cuprinse in
anexa 1 la prezentul aviz.
În temeiul art. 36 alin. 6, litera „a” punctul 1, si art. 45, alin 1, din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobarea reţelei scolare pentru anul de învățământ 2019 – 2020 a unităților de
învățământ din comuna Unirea, conform
AVIZULUI CONFORM privind aprobarea
funcționării unitatii de învățământ emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila – ANEXA
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 De aducerea la îndeplinire răspunde primarul comunei;
Art.3 De comunicarea prezentei hotărâri Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila si primarului
comunei, răspunde secretarul comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.7
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de
repartizarea orelor de munca pe anul 2019

interes local

pentru

Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019.
Având în vedere referatul doamnei Oancea Ioana Daniela, inspector asistenta sociala,
nr. 123/14.01.2019;
În baza art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările si completările ulterioare, precum şi prevederile art. 28 alin. (3) din Hotărârea nr.
50/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001
privind venitul minim garantat.
Ţinând cont de prevederile art. 67 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicata.
În temeiul art. 36 alin. (6), litera „a” pct. 2, art. 45, alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din
legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor
de munca pe anul 2019, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 De aducerea la îndeplinire răspunde viceprimarul comunei Darjan Sica si Bacan
Stefania Corina – politistul local al comunei Unirea, judetul Braila iar aducerea la cunostinta
persoanelor sau institutiilor interesate răspunde secretarul comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.8
din 30 ianuarie 2019
privind: Aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome, la nivelul Comunei Unirea, Judeţul Brăila, pentru anul
2019
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019.
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Ungureanu Ioan, primarul Comunei Unirea, Judetul Braila
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- Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate nr. 150/14.01.2019, prin care se
propune aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru anul 2019 la nivelul Comunei Unirea, Judetul Braila ;
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Unirea;
- In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2015 - 2020;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “d” coroborat cu alin. (6), pct. 19 şi ale art. 45
alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Planului local de masuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome la nivelul Comunei Unirea, judetul Braila, pentru anul 2019, conform anexei
nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Secretarul comunei Unirea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului Comunei Unirea, serviciilor de
specialitate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.9
din 30 ianuarie 2019
privind : aprobarea Planului de actiune pentru anul 2019 în vederea implementării
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei UNIREA,
judeţul BRAILA.
Consiliul Local al comunei Unirea întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2019;
Analizând expunerea de motive a primarului, precum şi raportul Compartimentului
Asistenţă Socială nr. 155/15.01.2019 prin care se propune aprobarea Planului de actiune
pentru anul 2019 în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
acordate la nivelul comunei UNIREA, judeţul BRAILA;
Având avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Unirea;
În conformitate cu H.G.R nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative
de personal;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. “a”, alin. (3) lit. “b”, art. 45 alin. (1) şi art. 115
alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul de actiune pentru anul 2019 în vederea implementării Strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei UNIREA, judeţul BRAILA,
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 De aducerea la îndeplinire răspunde Compartimentul de asistenţă social iar aducerea
la cunostinta persoanelor sau institutiilor interesate răspunde secretarul comunei.
NOTA: Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Unirea si pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.10
din 30 ianuarie 2019

privind: aprobarea naturii activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de catre
contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea
contraventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii, pentru anul
2019.
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019.
Având în vedere:
- referatul doamnei viceprimar Darjan Sica nr. 223/18.01.2019;
-raportul de aprobare al primarului comunei Unirea ;
- raportul comisiei de specialitate.
In conformitate cu :
- O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul
comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- art. 36 alin. (2), litera „d” raportat la alin.(6) pct. 2 si 7 ale aceluiasi art. din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba planul privind natura activitatilor in folosul comunitatii ce vor fi prestate de
catre contravenienti, sau de catre contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea
contraventionala cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii, pentru anul 2019,
conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 (1) Contravenientii sau contravenientii carora le-a fost inlocuita sanctiunea
contraventionala, cu obligatia prestarii unei activitati in folosul comunitatii au obligatia de a
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efectua actiunile si lucrarile de interes local in functie de numarul de ore stabilit prin procesul
verbal de contraventie sau prin hotarare judecatoreasca.
(2) Norma de munca pe zi este de 8 ore.
Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Unirea, prin aparatul de
specialitate, iar secretarul comunei o va aduce la cunostinta celor interesati
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.11
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul U.A.T. comuna
Unirea pentru anul 2019
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019
Având în vedere:
- prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006
privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;
- Organigrama si statul de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea
aprobata prin Hotărârea C.L. Unirea nr. 73/18.12.2018;
- Raportul de aprobare prezentat de către primarul comunei;
În temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul U.A.T. comuna Unirea
pentru anul 2019, conform anexei, ce face parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 Prin grija secretarului comunei Unirea, prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta
publică si celor interesati si va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Braila.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.12
din 30 ianuarie 2019
privind: actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Unirea,
judeţul Brăila, pentru anul 2019;
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019.
Având in vedere:
- Adresa ISU “DUNAREA” Braila nr. 2305476/10.01.2019, inregistrata la Primaria comunei
Unirea cu nr. 188/17.01.2019;
- Referatul domnului Mitu Marian – Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta in cadrul
primăriei Unirea, nr. 242/21.01.2019.
- Raportul de aprobare al primarului comunei Unirea;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
In baza art. 6, alin. (1) si alin. (2) si art. 8 din Ordinului M.I.R.A. nr. 132/2007, pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de analiza si acoperire a riscurilor si a
structurii- cadru a planului de analiza si acoperire a riscurilor,
In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), art. 13 lit. „a” si art. 14 lit. „a” din Legea
nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si
ale art. 14 alin. (2) din H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionare si
atributiile serviciilor profesioniste;
In temeiul art. 36, alin. (2) lit. „d” si alin. (6), lit. “a”, punctul 8, art. 45 alin. (1) si art. 115
alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Unirea,
judeţul Brăila, pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integranta din prezenta
Hotărâre;
Art.2 De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Primarul
comunei, in calitate de Presedinte al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Seful
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si celor interesati prin grija
secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.13
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea cererii domnului PANĂ CĂTĂLIN pentru atribuirea în folosinţă
gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a unei suprafete de teren pentru construirea unei
locuinte proprietate personală.
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019
Avand în vedere:
- cererea nr. 85/11.01.2019 si documentele anexate de acesta, prin care dl. PANA
CATALIN, domiciliat in comuna Unirea, judetul Braila, solicita atribuirea unui teren in
folosinta gratuita pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr.
15/2003;
- prevederile art. 4 si art. 5 din Legea nr. 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
- prevederile art. 5 din HGR nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personala;
- prevederile HCL nr. 67/20.10.2016 privind aprobarea situatiei terenurilor disponibile aflate in
domeniul privat al comunei Unirea, respectiv in intravilanul localitatilor Unirea si Valea
Cinepii, in vederea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003;
- referatul de aprobare nr. 245/21.01.2019, întocmit de comisia de specialitate constituita in
baza Dispozitiei primarului nr. 398/30.09.2016, cu propunerea de atribuire in folosinta gratuita
a unui teren, Cvartal 11, parcela 559 lot 8 in suprafata de 957 m², inscris in cartea funciara
nr. 51280;
- raportul de aprobare al primarului si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local;
Tinand cont de prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, art. 39 alin. (1), art. 44 si art. 45 alin.
(3), alin. 115 alin. (1) lit “b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată,
cu moficarile şi completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba cererea domnului PANA CATALIN, domiciliat in sat Valea Cinepii, comuna
Unirea, judetul Braila si se atribuie in folosinta gratuita terenul in suprafata de 957 m2, cvartal
11, parcela 559 lot 8, in scopul construirii unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii
15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art.2 Terenul se atribuie solicitantului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei
proprietate personala, acesta avand obligatia sa inceapa construirea locuintei in termen de
un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Art.3 In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la art. 2, prin hotarare a consiliului local, se
retrage beneficiarului dreptul de folosinta gratuita asupra terenului in cauza.
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Art.4 Punerea in posesie a terenului aprobat prin prezenta hotarare cat si semnarea
contractului de comodat se va efectua de catre primarul comunei Unirea;
Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin
compartimentul agricol si persoana cu atributii de urbanism si amenejarea teritoriului din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.6 Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta persoanelor interesate prin grija
secretarului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.14
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea cererii domnului OANCEA DORU VIOREL pentru atribuirea în
folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a unei suprafete de teren pentru construirea
unei locuinte proprietate personală.
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019
Avand în vedere:
- cererea nr. 59/10.01.2019 si documentele anexate de acesta, prin care dl. OANCEA DORU
VIOREL, domiciliat in comuna Unirea, judetul Braila, solicita atribuirea unui teren in folosinta
gratuita pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 15/2003;
- prevederile art. 4 si art. 5 din Legea nr. 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
- prevederile art. 5 din HGR nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personala;
- prevederile HCL nr. 67/20.10.2016 privind aprobarea situatiei terenurilor disponibile aflate in
domeniul privat al comunei Unirea, respectiv in intravilanul localitatilor Unirea si Valea
Cinepii, in vederea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003;
- referatul de aprobare nr. 247/21.01.2019, întocmit de comisia de specialitate constituita in
baza Dispozitiei primarului nr. 398/30.09.2016, cu propunerea de atribuire in folosinta gratuita
a unui teren, Cvartal 11, parcela 559 lot 9 in suprafata de 957 m², inscris in cartea funciara
nr. 51283;
- raportul de aprobare al primarului si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local;
Tinand cont de prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, art. 39 alin. (1), art. 44 si art. 45 alin.
(3), alin. 115 alin. (1) lit “b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată,
cu moficarile şi completarile ulterioare:
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba cererea domnului OANCEA DORU VIOREL, domiciliat in sat Valea Cinepii,
comuna Unirea, judetul Braila si se atribuie in folosinta gratuita terenul in suprafata de 957
m2, cvartal 11, parcela 559 lot 9, in scopul construirii unei locuinte proprietate personala in
conditiile Legii 15/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art.2 Terenul se atribuie solicitantului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei
proprietate personala, acesta avand obligatia sa inceapa construirea locuintei in termen de
un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Art.3 In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la art. 2, prin hotarare a consiliului local, se
retrage beneficiarului dreptul de folosinta gratuita asupra terenului in cauza.
Art.4 Punerea in posesie a terenului aprobat prin prezenta hotarare cat si semnarea
contractului de comodat se va efectua de catre primarul comunei Unirea;
Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin
compartimentul agricol si persoana cu atributii de urbanism si amenejarea teritoriului din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.6 Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta persoanelor interesate prin grija
secretarului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.15
din 30 ianuarie 2019
privind: aprobarea Actului Constitutiv al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de
utilitate publica ,,BRAILA GAZ’’, Statutului Asociatiei, precum si aprobarea desemnarii
reprezentantului U.A.T. Unirea in cadrul acestei Asociatii.
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Unirea;
- prevederile art. 11, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 36 alin. (2) lit. “d” si “e”, alin. (6) lit. “a” pct 14,
alin. (7) lit. “c” din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile titlului II din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statului –
cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legiinr. 246/2005 pentru aprobarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii;
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- prevederile art. 35 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Unirea;
In baza art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate
Publica ,,Braila Gaz’’, in forma prevazuta in Anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila
Gaz’’, in forma prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarare.
Art.3 Se stabileste sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica“Braila
Gaz” in Romania, judetul Braila, orasul Insuratei, str. Brailei, nr. 18. Cod postal 815300.
Art.4 Aproba participarea UAT Unirea, prin Consiliul local Unirea, la patrimoniul initial al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’, cu o contributie in
numerar in valoare de 50 lei.
Art.5 Desemneaza pe dl. Ungureanu Ioan, primarul comunei Unirea, judetul Braila ca
reprezentant al UAT Unirea, judetul Braila, in AGA la Asociatia de dezvoltare intercomunitara
de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’.
Art.6 Imputerniceste persoana desemnata la art. 5 sa semneze Actul Constitutiv si Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica ,,Braila Gaz’’
Art.7 Se imputerniceste dl Caluian Cristian, cetatean roman, nascut la data de 20.08.1978, in
orasul Braila, domiciliat in mun Braila, str. Lupeni, nr. 37, sa indeplineasca procedurile
prevazute de lege pentru inregistrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate
Publica ,,Braila Gaz’’ in registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei
Braila.
Art.8 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul
UAT Unirea, judetul Braila, prin aparatul de specialitate.
Art.9 Secretarul comunei Unirea, judetul Braila, va asigura publicitatea prezentei hotarari.
Art.10 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezinta………………% din numarul consilierilor in functie (……….% din
numarul consilierilor prezenti).
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.16
din 30 ianuarie 2019

privind: Actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei “Modernizare
strazi in satul Unirea si Valea Cinepii, Comuna Unirea, Judetul Braila”, conform
devizului si dupa incheierea contractului de lucrari nr. 36/27.07.2018
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019.
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Avand în vedere:
- Referatul nr. 200/18.01.2019 al doamnei Mocanu Madalina, responsabil achizitii publice;
- Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin (2) lit. „d”, alin (6) lit. „a” pct.1; art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei “Modernizare
strazi in satul Unirea si Valea Cinepii, Comuna Unirea, Judetul Braila”, conform devizului
si dupa incheierea contractului de lucrari nr. 36/27.07.2018, conform ANEXA care face parte
integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei, prin
compartimentul de specialitate;
Art.3 De comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.17
din 30 ianuarie 2019

privind: Actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei “Modernizarea
drumului comunal DC 198 (DC1)Comuna Unirea, Judetul Braila”, conform devizului si
dupa incheierea contractului de lucrari nr. 35/23.07.2018
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.01.2019.
Avand în vedere:
- Referatul nr. 224/18.01.2019 al doamnei Mocanu Madalina, responsabil achizitii publice;
- Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin (2) lit. „d”, alin (6) lit. „a” pct.1; art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba actualizarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei “Modernizarea
drumului comunal DC 198 (DC1)Comuna Unirea, Judetul Braila”, conform devizului si
dupa incheierea contractului de lucrari nr. 35/23.07.2018, conform ANEXA care face parte
integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei, prin
compartimentul de specialitate;
Art.3 De comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
NECHIFOR ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
BADIU RODICA ALINA
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