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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 145
din 01 august 2019
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 70/29.05.2019 privind
aprobarea „Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de
interes judeţean pentru anul 2019”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 01 august 2019;
Având în vedere Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila si
raportul comun al Direcţiei Strategii de Dezvoltare, Direcţiei Administrare Patrimoniu si Evidenta
Bugetara si Direcţiei Administraţie Publică, Contencios înregistrat sub nr. 15538/29.07.2019;
Văzând avizele Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public si privat al
judeţului, Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultura, culte, tineret si activităţi sportive
si Comisiei pentru sanatate si protectie sociala;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 5, lit. “b” si “d” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei
nr. 57/2019;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
H O T A R A S T E:
Art. I Se inlocuieste anexa nr. 1 „Programul pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
nonprofit de interes judeţean pentru anul 2019” la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.
70/29.05.2019 cu anexa nr. 1 „Programul pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit
de interes judeţean pentru anul 2019” la prezenta hotarare.
Art. II Se inlocuieste anexa nr. 2 „Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile
din bugetul propriu al judeţului Brăila, alocate pentru activitati nonprofit de interes judeţean pentru
anul 2019” cu anexa nr. 2 „Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din
bugetul propriu al judeţului Brăila, alocate pentru activitati nonprofit de interes judeţean pentru anul
2019” la prezenta hotarare.
Art. III Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 70/29.05.2019 raman
neschimbate.
Art. IV Direcţia Strategii de Dezvoltare, Direcţia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si
Direcţia Administraţie Publica, Contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. V Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Compartimentului
cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei Administraţie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
5

_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 9/2019_____________
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 146
din 01 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI COMUNALE: SAT LACU
SARAT, COM. CHISCANI, JUDETUL BRAILA”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 01 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei Comunei Chiscani nr. 7.884/15.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.14.477/15.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI COMUNALE: SAT LACU SARAT, COM.
CHISCANI, JUDETUL BRAILA”
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 88.058,41 lei cu T.V.A., reprezentând 16,94% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Costurile utile si necesare, in suma de 460.144,45 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Chiscani, prin Consiliul local al comunei Chiscani, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Chiscani, aprobat pe anul 2019.
Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei
Chiscani, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
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Art. 6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Chiscani, prin Consiliul Local al
comunei Chiscani.
Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art. 8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 147
din 01 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Asfaltare drum comunal DC 60 km 0+000 - km 5+100, comuna
Marasu, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 01 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Marasu nr. 2111/17.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.14838/18.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Asfaltare drum comunal DC 60 km 0+000 - km 5+100, comuna Marasu, judetul
Braila”
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Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 800.000 lei cu T.V.A., reprezentând 17,39% din valoarea C+M, va fi suportata
din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Costurile utile si necesare, in suma de 1.220.000 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Marasu, prin Consiliul local al comunei Marasu, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Marasu, aprobat pe anul 2019.
Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu,
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comunei Marasu, prin Consiliul Local al
comunei Marasu.
Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art. 8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 148
din 01 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare trotuar pietonal comuna Cazasu, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 01 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Cazasu nr. 6180/17.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.14816/18.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
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In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Amenajare trotuar pietonal comuna Cazasu, judetul Braila”
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 168.421,50 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Costurile utile si necesare, in suma de 165.968,041 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Cazasu, prin Consiliul local al comunei Cazasu, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Cazasu, aprobat pe anul 2019.
Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu,
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comunei Cazasu, prin Consiliul Local al
comunei Cazasu.
Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art. 8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 149
din 01 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Sistematizare centru civic in sat Gulianca, lungime 1,1 km, jud.
Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 01 august 2019;
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Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Salcia Tudor nr. 3820/22.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.15391/25.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Sistematizare centru civic in sat Gulianca, lungime 1,1 km, jud.
Braila”
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 400.000 lei cu T.V.A., reprezentând 36,74% din valoarea C+M, va fi suportata
din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Costurile utile si necesare, in suma de 810.023,08 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Salcia Tudor, prin Consiliul local al comunei Salcia Tudor, pentru cofinantarea
si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Salcia Tudor, aprobat pe anul 2019.
Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei
Salcia Tudor, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comunei Salcia Tudor, prin Consiliul Local
al comunei Salcia Tudor.
Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art. 8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 150
din 01 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Imbunatatirea conditiilor de trafic prin pietruire in satul Zavoaia,
comuna Zavoaia, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 01 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Zavoaia nr. 3298/24.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.15344/25.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Imbunatatirea conditiilor de trafic prin pietruire in satul Zavoaia, comuna Zavoaia,
judetul Braila”.
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 87.606,4 lei cu T.V.A., reprezentând 32,44% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Costurile utile si necesare, in suma de 211.518,17 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Zavoaia, prin Consiliul local al comunei Zavoaia, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Zavoaia, aprobat pe anul 2019.
Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia,
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al
comunei Zavoaia.
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Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art. 8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 151
din 01 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “Reabilitare si modernizare Camin Cultural, sat Lanurile, Judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 01 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Viziru nr. 6331/11.07.2019, inregistrată la Consiliul Judetean
Braila sub nr.14376/12.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Reabilitare si modernizare Camin Cultural, sat Lanurile, Judetul Braila”.
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 156.297,76 lei cu T.V.A., reprezentând 24,56% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art. 3 - Costurile utile si necesare, in suma de 104.198,51 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Viziru, prin Consiliul local al comunei Viziru, pentru cofinantarea si realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din
bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Viziru, aprobat pe anul 2019.
Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru,
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al
comunei Viziru.
Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art. 8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.152
din 30 august 2019
privind : modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul Directiei administratie publica, contencios;
Vazand avizul Comisiei pentru administraţie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale ;
Luand in considerare Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 123/23 iulie 2019;
In baza prevederilor art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica coroborat
cu art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARASTE :
Art. I – Art. 1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
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“ Art. 1 - Se valideaza componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Braila, dupa cum urmeaza:
1. Sterea Rada
– Subprefect – Institutia Prefectului Braila
2. Gluga Constantin Adrian
– Inspector sef – Inspectoratul de Politie al
Judetului Braila
3. Mot Vasile
– Inspector sef – Inspectoratul de Jandarmi
Judetean Braila
4. Ion Cristian
– Inspector sef – Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta “Dunarea” Braila
5. Tanase Georgica
– Director executiv – Politia Locala Braila
6. Calin Petrica
– reprezentantul Corpului National al Politistilor
Braila
7. Vaduva Dumitru
– consilier judetean
8. Burtea Fanel
– consilier judetean
9. Dobrota Marius Valentin
– consilier judetean
10. Draghincescu Simona
– consilier judetean
11. Botea Viorel
– consilier judetean
12. Banica Carmen Elena
– consilier judetean
13. Ion Dragan
– reprezentant al comunitatii
14. Racu Stefan
– reprezentant al comunitatii
15. Ciocarlan Milan
– reprezentant al comunitatii”
Art. II - Art. 3, litera “c” a Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
“Art. 3 – Se valideaza componenta nominala a comisiilor de lucru ale Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica Braila:
c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanta si drepturile
omului:
1. Banica Carmen Elena
- consilier judetean
2. Botea Viorel
- consilier judetean
3. Ciocarlan Milan
- reprezentant al comunitatii Comunei Movila Miresii
4. Calin Petrica
- reprezentant Corpul National al Politistilor”.
Art. III – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind
validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, raman
nemodificate.
Art. IV – Prezenta hotarare va fi comunicata Autoritatii Teritoriale de ordine Publica Braila,
Biroului resurse umane, salarizare, Institutiei Prefectului – Judetul Braila si persoanelor interesate
prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica,
contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.153
din 30 august 2019
privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul Presedintelui Consiliului Judetean Braila si raportul de
specialitate al Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind aprobarea
organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila ;
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare
si relatii internationale ;
Pe baza prevederilor art.518 alin.1 si alin.2, ale art.610 alin. 1 si art.611 alin.1 din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit. “a” si alin.2 lit.”c” coroborat cu prevederile art.182
alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTARASTE:
Art.1. –Se aproba organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila,
conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. –Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Braila, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. –Hotararea Consiliului Judetea Braila nr.11/28.02.2019, isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.4. –Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
directiile de specialitate, serviciile, birourile si compartimentele din aparatul de specialitate al
Consiliului Judetean Braila.
Art.5. –Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu participa la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.154
din 30 august 2019
privind : modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.9/30.01.2019 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 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, avizul
Comisiei paritare, precum si avizul reprezentantilor personalului contractual;
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
Avand in vedere Raportul Biroului resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind
modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.9/30.01.2019 privind stabilirea
salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei
ocupationale « Administratie » din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila;
Pe baza prevederilor art.610 alin. 1 si art.611 alin.1 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, coroborat cu prevederile art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice;
In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit. “a” si alin.2 lit.”c” coroborat cu prevederile art.182
alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTARASTE
Art.1. –Se modifica anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.9/30.01.2019 privind
stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei
ocupationale « Administratie » din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila, conform
anexei la prezenta, parte integranta din aceasta.
Art.2.– Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 155
din 30 august 2019

privind: aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilelor situate in Braila, str.
Ana Aslan nr.27 si str. Ana Aslan nr.29, apartinand domeniului public al Judetului Braila,
aflate in administrarea Consiliului Judetean Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 16886/13.08.2019;
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;
In temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. c, art.182 alin. 1 si art. 196 alin 1 lit. a din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
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H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba modificarea datelor de identificare ale imobilelor situate in Braila, str.
Ana Aslan nr.27 si Ana Aslan nr.29, apartinand domeniului public al Judetului Braila, aflate in
administrarea Consiliului Judetean Braila, conform Anexei nr.1si Anexei nr.2, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. - Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr.63 si nr.76, coloana
nr.3 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 172 din 19.07.2017, privind insusirea
inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila.
Art.3. - Se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.4 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara.
Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Cortez
Vasile, Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian-Catalin, Lungu
Danut si Enuta Ionel. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.156
din 30 august 2019
privind: aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor din imobilele apartinand domeniului
public al Judetului Braila, situate in Braila, str. Ana Aslan nr. 27 si nr.29, pentru anul fiscal
2019
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere:
- Referat de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
- Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.16887/13.08.2019.
- Raportul de evaluare pentru spatiile de inchiriat din imobilele apartinand domeniului
public al judetului Braila, situate in Braila, str. Ana Aslan nr.27 si nr.29, judetul Braila ,
intocmit de expert evaluator SC Androniu Consulting S.R.L.,transmis cu adresa nr.
19061/10.06.2019 si inregistrat la Consiliul Judetean Braila sub nr. 11.697/11.06.2019.
Vazand avizele Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat, Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale ;
In conformitate cu prevederile:
- art. 5, alin. 1, lit. ,,a”, art.26, alin.10 si art.27, art. 28, alin. 3, din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal .
In temeiul art. 173, alin.1 lit. ‘’ c’’ alin. 3 lit, ,,c’’, alin.4, lit. ‘’a’’ si lit.’’b’’ ,art. 182 alin.1 si art.
196, alin. 1, lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
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HOTARASTE :
Art 1 - Se aproba tarifele pentru inchirierea cu ora a spatiilor dim imobilele apartinand
domeniului public al judetului Braila, situate in Braila, str. Ana Aslan nr.27 si nr. 29, judetul Braila,
pentru anul fiscal 2019, conform Anexelor nr. 1 si 1a, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 - Sumele calculate si incasate conform tarifelor stabilite la art.1 din prezenta
hotarare constituie venituri la bugetul local al Judetului Braila .
Art.3 - Tarifele reglementate de prezenta hotarare se aplica pentru anul fiscal 2019, urmand
ca, dupa caz, aceste tarife sa se indexeze anual prin Hotarare a Consiliului Judetean Braila, pe
baza indicelui de inflatie.
Art.4 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari .
Art.5 - Prezenta hotarare va fi comunicata si adusa la cunostinta publica prin grija
compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi “Pentru”. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Cortez Vasile,
Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian-Catalin, Lungu Danut
si Enuta Ionel. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.157
din 30 august 2019

privind: aprobarea transmiterii imobilului apartinand domeniului public al judetului Braila,
situat in municipiul Braila str. Ana Aslan nr.27, din administrarea Consiliului Judetean
Braila, in administrarea Muzeului Brailei “Carol I”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de Aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.16800/13.08.2019 si Adresa
Muzeului Brailei “Carol I” nr.1397/07.08.2019 inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub
nr.16443/07.08.2019;
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;
In conformitate cu prevederile art.173 alin.1 lit.(c), alin.4 lit.(a) si art.297 alin.1 lit.(a) din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit.(c), art.182 alin.1 coroborat cu art. 139 si art.196
alin.1 lit.(a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba transmiterea imobilului apartinand domeniului public al judetului Braila,
situat in municipiul Braila, str. Ana Aslan nr.27, din administrarea Consiliului Judetean Braila, in
administrarea Muzeului Brailei “Carol I”.
Art.2 - Imobilul mentionat la art.1 se identifica prin datele inscrise in Anexa nr.1 si in Planul
de situatie – Anexa nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.3 - Spatiile transmise vor fi destinate organizarii sectiei Muzeul Umorului Desenat,
precum si a Bibliotecii documentare de institutie a Muzeului Brailei “Carol I”.
Art.4 - Predarea – primirea imobilului se va realiza pe baza de proces verbal.
Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si Muzeul
Brailei “Carol I”.
Art.6 - Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Directiei Administratie Publica,
Contencios: Institutiei Prefectului – Judetul Braila, Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta
Bugetara si Muzeului Brailei “Carol I”.
Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Cortez
Vasile, Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian-Catalin, Lungu
Danut si Enuta Ionel. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.158
din 30 august 2019
privind: aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, Soseaua
Buzaului nr.2 (Corp A), apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de
catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.16517/08.08.2019 si Adresa
Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr. 31323/30.07.2019 inregistrata la Consiliul Judetean
Braila sub nr.15647/30.07.2019;
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;
In temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. c, art.182 alin. 1 si art. 196 alin 1 lit. a din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba modificarea datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, Soseaua
Buzaului nr.2 (Corp A), apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre
Spitalul Judetean de Urgenta Braila, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2. - Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr. 39, coloana nr.5 din
Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.172 din 19.07.2017, privind insusirea
inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila.
Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si Spitalul Judetean de
Urgenta Braila.
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Art.4. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Spitalului Judetean de Urgenta Braila si
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi “Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona
si domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.159
din 30 august 2019
privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pentru o perioada de 3 ani, a unor
spatii in suprafata de 934,81 mp, din imobilul Casa Tineretului, situat in municipiul Braila,
Calea Calarasilor nr.52, apartinand domeniului privat al judetului si administrarea
Consiliului Judetean Braila, Filarmonicii “Lyra – George Cavadia” Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat sub nr.16584/08.08.2019 si
Adresa Filarmonicii “Lyra-George Cavadia” Braila nr.896/09.07.2019, inregistrata la Consiliul
Judetean Braila sub nr.14067/09.07.2019;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive
si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
In conformitate cu prevederile art.173 alin.1 lit.(c) si art.362 alin.2 din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit.(c), art.182 alin.1 si art.196 alin.1 lit.(a) din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pentru o perioada de 3 ani, a unor
spatii in suprafata de 934,81 mp, din imobilul Casa Tineretului, situat in municipiul Braila, Calea
Calarasilor nr.52, apartinand domeniului privat al judetului si administrarea Consiliului Judetean
Braila, Filarmonicii “Lyra – George Cavadia” Braila.
Art.2. - Spatiile mentionate la art.1 identificate in Anexa 1a, Anexa 1b si Anexa 1c, parti
integrante din prezenta hotarare, vor fi utilizate pentru desfasurarea activitatilor culturale, fiind
interzisa schimbarea destinatiei, precum si asocierea cu persoane fizice sau juridice pentru
desfasurarea altor activitati.
Art.3. - In functie de suprafata detinuta, Filarmonica “Lyra – George Cavadia” Braila va
suporta cheltuielile de functionare, respectiv contravaloarea prestarilor de servicii (energie
electrica, termica, apa, canal, gaze, etc.) si reparatiilor de orice fel, care nu sunt in sarcina
proprietarului.
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Art.4. - In situatia in care imobilul Casa Tineretului va intra in reabilitare, perioada darii in
folosinta gratuita se va diminua corespunzator.
Art.5. - Pentru transmiterea spatiilor in folosinta gratuita, se va incheia un Contract de
comodat, Anexa 2, parte integranta din prezenta hotarare, iar predarea efectiva se va face pe
baza de proces verbal.
Art.6. - Filarmonicii “Lyra – George Cavadia” Braila ii revine in mod expres raspunderea in
ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor, conform art.9 din Legea nr.307/12.07.2006,
actualizata, privind apararea impotriva incendiilor.
Art.7. - La data prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararile Consiliului
Judetean Braila nr.153/2016 si nr. 74/2017.
Art.8. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Filarmonica “Lyra – George Cavadia” Braila.
Art.9. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Filarmonicii “Lyra – George Cavadia”
Braila si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 160
din 30 august 2019
privind: aprobarea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui
numar de 21 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos. Buzaului nr.5A
si Sos. Buzaului nr. 15A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 27 mc
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul
Directiei
Administrare
Patrimoniu
si
Evidenta
Bugetara
nr.16611/09.08.2019,
Sentinta civila definitiva nr.607/2018 a Tribunalului Braila si adresa Directiei Tehnice si Lucrari
Publice nr.15454/26.07.2018, ;
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;
Luand in considerare prevederile H.G.R. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. c, art.182 alin. 1 si art. 196 alin 1 lit. a din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba valorificarea prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar
de 21 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos. Buzaului nr.5A si Sos.
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Buzaului nr. 15A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 27 mc.
Art.2 - Se aproba Caietul de sarcini si Contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase
pe picior, cuprinse in Anexele nr.1 si nr.2, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.3 - Se aproba Propunerea financiara si pretul de pornire a licitatiei, pentru masa
lemnoasa bruta pe picior, rezultata din defrisarea arborilor prevazuti la art.1, in conformitate cu
Anexa nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 - Se aproba pasul de licitatie reprezentand 5% din pretul de pornire.
Art.5 - La data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului
Judetean nr.197/30.10.2018 privind aprobarea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu
preselectie, a unui numar de 110 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos.
Buzaului nr.5A si Sos. Buzaului nr. 15A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 71 mc.
Art.6 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare Patrimoniu
si Evidenta Bugetara si de catre Comisia de licitatie numita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului
Judetean Braila.
Art.7 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara si Directiei Tehnice si Lucrari Publice.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.161
din 30 august 2019
privind: aprobarea documentatiei Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie: “ Reabilitare Compartiment Sterilizare din cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Braila ”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de Aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Spitalului Judetean de Urgenta Braila inregistrat sub nr.30048/22.07.2019, raportul
Directiei Tehnice si Lucrari Publice, inregistrat sub nr.15191/23.07.2019 ;
Vazand avizele Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei de buget –
finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;
In baza prevederilor HG nr. 907/2016, art.7, alin.(4), pct.(6). si art.10.alin(4), care impun
actualizarea devizului general al investitiei;
In temeiul prevederilor art. 173, art. 182, alin. 1si art. 197 alin. 1 lit. ”a” din OUG 57/2019,
privind Codul Administrativ.
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HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba documentatia Proiect Tehnic pentru obiectivului de investiţie
“Reabilitare Compartiment Sterilizare din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila”,
conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic al investitiei
“Reabilitare Compartiment Sterilizare din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila”,
conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. - Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 91/30.05.2018 isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art.4. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Spitalul
Judetean de Urgenta Braila.
Art.5. - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi “Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona
si domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 162
din 30 august 2019
privind: aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele destinate inchirierii
pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in solutionarea cererilor
de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, a Listei de Repartitie, precum
si a Listei Solicitantilor care nu au acces la locuinta
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu nr.
16816/13.08.2019;
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 publice si internationale;
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;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.5/30.01.2019, 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;
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Procesele verbale nr.15550/29.07.2019, nr.16340/07.08.2019 si nr.16456/07.08.2019
incheiate de Comisia Sociala pentru analiza cererilor de locuinta pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solutionarea cererilor si in repartizarea locuintelor construite de ANL, destinate
inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, constituita in baza Dispozitiei Presedintelui
Consiliului Judetean Braila nr.358/17.07.2019;
In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit. c), art.182 alin.1 si art.196 alin 1 lit. a) din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ;
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba Lista solicitantilor care au acces la locuintele construite de Agentia
Nationala pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate inchirierii pentru
tineri specialisti din domeniul sanatatii, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 - Se aproba Lista de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de
Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate inchirierii
pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.3 - Se aproba Lista de repartitie pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru
Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din
domeniul sanatatii, conform Anexei nr.3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 - Se aproba Lista solicitantilor care nu au acces la locuintele construite de Agentia
Nationala pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate inchirierii pentru
tineri specialisti din domeniul sanatatii, conform Anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5 - (1) Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, la stabilirea ordinii de
prioritate in solutionarea cererilor, precum si repartizarea locuintelor, se vor adresa Presedintelui
Consiliului Judetean Braila in termen de 7 zile de la afisarea listelor prevazute la art.1, art.2, art. 3 si art.4.

(2) Contestatiile se vor solutiona in termen de 15 zile de la inregistrare, in conditiile legii.
Art.6 - La data repartizarii locuintelor destinate inchirierii pentru specialisti din domeniul
sanatatii, solicitantii acestora au obligatia sa reconfirme indeplinirea tuturor criteriilor de acces prin
declaratie pe proprie raspundere.
Art.7 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila.
Art.8 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administratie Publica si Evidenta
Bugetara.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.163
din 30 august 2019
privind: aprobarea finantarii programului sportiv “Braila – 100 de ani de traditie in fotbal!”
al Asociatiei Club Sportiv “Dacia Unirea” Braila
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul
Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr. 16818/13.08.2019 si raportul Directiei
administrare patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr. 16860/13.08.2019;
Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii
internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si
Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Tinand cont de adresa Asociatiei Club Sportiv “Dacia Unirea” Braila nr. 435/23.07.2019,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 15190/23.07.2019;
Pe baza Raportului nr. 15190/06.08.2019 al Comisiei de evaluare pentru programele
sportive finantate din fonduri publice;
Potrivit prevederilor Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a
programelor sportive aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 71/2019 si modificata
prin HCJ nr.117/2019;
Avand in vedere:
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri
publice a proiectelor si programelor sportive.
Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 lit. “b”, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din Legea
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 5 lit. „f” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba finantarea programului sportiv “Braila – 100 de ani de traditie in fotbal!”
al Asociatiei Club Sportiv “Dacia Unirea” Braila, cu suma de 556.225 lei, conform anexei, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2 – Finantarea programului sportiv mentionat la art. 1 isi va produce efectele juridice
prin intermediul contractului de finantare, anexa nr. 4 la Regulamentul privind conditiile, criteriile
si procedura de finantare a programelor sportive, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr. 71/2019 si modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.117/2019.
Art.3 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian
Chiriac in vederea semnarii contractului de finantare mentionat la art. 2.
Art.4 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei administrare patrimoniu si
evidenta bugetara, Compartimentului audit intern si Asociatiei Club Sportiv “Dacia Unirea” Braila,
in vederea ducerii la indeplinire.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 164
din 30 august 2019
privind: aprobarea finantarii programului sportiv “Baschetul la Braila - model in sport si
educatie” al Asociatiei Club Sportiv “Cuza Pirates” Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul
Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr. 16819/13.08.2019 si raportul Directiei
administrare patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr. 16861/13.08.2019;
Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii
internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si
Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Tinand cont de adresa Asociatiei Club Sportiv “Cuza Pirates” Braila nr. 155/23.07.2019,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 15198/23.07.2019;
Pe baza Raportului nr. 15198/06.08.2019 al Comisiei de evaluare pentru programele
sportive finantate din fonduri publice;
Potrivit prevederilor Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a
programelor sportive aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 71/2019 si modificata
prin HCJ nr.117/2019;
Avand in vedere:
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri
publice a proiectelor si programelor sportive.
Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 lit. “b”, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din Legea
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 5 lit. „f” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba finantarea programului sportiv “Baschetul la Braila - model in sport si
educatie” al Asociatiei Club Sportiv “Cuza Pirates” Braila, cu suma de 306.376 lei, conform
anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 – Finantarea programului sportiv mentionat la art. 1 isi va produce efectele juridice
prin intermediul contractului de finantare, anexa nr. 4 la Regulamentul privind conditiile, criteriile
si procedura de finantare a programelor sportive, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr. 71/2019 si modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.117/2019.
Art.3 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian
Chiriac in vederea semnarii contractului de finantare mentionat la art. 2.
Art.4 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei administrare patrimoniu si
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evidenta bugetara, Compartimentului audit intern si Asociatiei Club Sportiv “Cuza Pirates” Braila,
in vederea ducerii la indeplinire.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “Pentru”. Nu participa la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 165
din 30 august 2019
privind: aprobarea finantarii programului sportiv “Drumul spre performanta” al Clubului
Sportiv “Viitorul Ianca”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul
Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr.16820/13.08.2019 si raportul Directiei
administrare patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr. 16862/13.08.2019;
Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii
internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si
Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Tinand cont de adresa Clubului Sportiv “Viitorul Ianca” nr. 211/24.07.2019, inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 15404/25.07.2019;
Pe baza Raportului nr. 15404/06.08.2019 al Comisiei de evaluare pentru programele
sportive finantate din fonduri publice;
Potrivit prevederilor Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a
programelor sportive aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 71/2019 si modificata
prin HCJ nr.117/2019;
Avand in vedere:
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri
publice a proiectelor si programelor sportive.
Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 lit. “b”, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din Legea
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 5 lit. „f” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba finantarea programului sportiv “Drumul spre performanta” al Clubului
Sportiv “Viitorul Ianca”, cu suma de 166.120 lei, conform anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.
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Art.2 – Finantarea programului sportiv mentionat la art. 1 isi va produce efectele juridice
prin intermediul contractului de finantare, anexa nr. 4 la Regulamentul privind conditiile, criteriile
si procedura de finantare a programelor sportive, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr. 71/2019 si modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.117/2019.
Art.3 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian
Chiriac in vederea semnarii contractului de finantare mentionat la art. 2.
Art.4 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei administrare patrimoniu si
evidenta bugetara, Compartimentului audit intern si Clubului Sportiv “Viitorul Ianca” , in vederea
ducerii la indeplinire.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 166
din 30 august 2019
privind: aprobarea finantarii programului sportiv “Boxul, traditie si continuitate” al Clubului
Sportiv Vispo Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul
Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr. 16810/13.08.2019 si raportul Directiei
administrare patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr. 16858/13.08.2019;
Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii
internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si
Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Tinand cont de adresa Clubului Sportiv Vispo Braila nr. 7/22.07.2019, inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 15023/22.07.2019;
Pe baza Raportului nr. 15023/06.08.2019 al Comisiei de evaluare pentru programele
sportive finantate din fonduri publice;
Potrivit prevederilor Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a
programelor sportive aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 71/2019 si modificata
prin HCJ nr.117/2019;
Avand in vedere:
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri
publice a proiectelor si programelor sportive.
Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 lit. “b”, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din Legea
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 5 lit. „f” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019;
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In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba finantarea programului sportiv “Boxul, traditie si continuitate” al
Clubului Sportiv Vispo Braila, cu suma de 69.201 lei, conform anexei, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 – Finantarea programului sportiv mentionat la art. 1 isi va produce efectele juridice
prin intermediul contractului de finantare, anexa nr. 4 la Regulamentul privind conditiile, criteriile
si procedura de finantare a programelor sportive, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr. 71/2019 si modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.117/2019.
Art.3 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian
Chiriac in vederea semnarii contractului de finantare mentionat la art. 2.
Art.4 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei administrare patrimoniu si
evidenta bugetara, Compartimentului audit intern si Clubului Sportiv Vispo Braila, in vederea
ducerii la indeplinire.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 167
din 30 august 2019
privind:aprobarea finantarii programului sportiv “Selectie si performanta in handbalul
juvenil brailean” al Asociatiei Sportive Club Sportiv “Alexandru 2012” Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul
Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr. 16809/13.08.2019 si raportul Directiei
administrare patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr. 16857/13.08.2019;
Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii
internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si
Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Tinand cont de adresa Asociatiei Sportive Club Sportiv “Alexandru 2012” Braila nr.
36/19.07.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 15322/25.07.2019;
Pe baza Raportului nr. 15322/06.08.2019 al Comisiei de evaluare pentru programele
sportive finantate din fonduri publice;
Potrivit prevederilor Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a
programelor sportive aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 71/2019 si modificata
prin HCJ nr.117/2019;
Avand in vedere:
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
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- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri
publice a proiectelor si programelor sportive.
Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 lit. “b”, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din Legea
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 5 lit. „f” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba finantarea programului sportiv “Selectie si performanta in handbalul
juvenil brailean” al Asociatiei Sportive Club Sportiv “Alexandru 2012” Braila,
cu suma de 31.100 lei, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 – Finantarea programului sportiv mentionat la art. 1 isi va produce efectele juridice
prin intermediul contractului de finantare, anexa nr. 4 la Regulamentul privind conditiile, criteriile
si procedura de finantare a programelor sportive, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr. 71/2019 si modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.117/2019.
Art.3 - Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian
Chiriac in vederea semnarii contractului de finantare mentionat la art. 2.
Art.4 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei administrare patrimoniu si
evidenta bugetara, Compartimentului audit intern si Asociatiei Sportive Club Sportiv “Alexandru
2012” Braila, in vederea ducerii la indeplinire.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 168
din 30 august 2019
privind: aprobarea finantarii programului sportiv “Organizarea de concursuri de
Autoslalom (etapa judeteana si etapa nationala) si participarea echipei „Hobby Auto-Sport
Brăila” in doua campionate nationale ale FRAS pe 2019 si premierea celor mai buni sportivi
automobilisti pentru rezultatele obtinute in sezonul sportiv 2019 in campionatele nationale”
al Asociatiei Club Sportiv “Hobby Auto-Sport” Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul
Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr. 16817/13.08.20149 si raportul
Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr. 16859/13.08.2019;
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Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice si relatii
internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si
Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Tinand cont de adresa Asociatiei Club Sportiv “Hobby Auto-Sport” Braila nr. 10/15.07.2019,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 14650/17.07.2019;
Pe baza Raportului nr. 14650/06.08.2019 al Comisiei de evaluare pentru programele
sportive finantate din fonduri publice;
Potrivit prevederilor Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a
programelor sportive aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 71/2019 si modificata
prin HCJ nr.117/2019;
Avand in vedere:
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finantarea din fonduri
publice a proiectelor si programelor sportive.
Potrivit prevederilor art. 18^1 alin. 2 lit. “b”, art. 67^1 alin. 3, art. 69 alin. 1, 2 si 3 din Legea
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 5 lit. „f” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Romaniei nr. 57/2019;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 57/2019,
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba finantarea programului sportiv “Organizarea de concursuri de Autoslalom
(etapa judeteana si etapa nationala) si participarea echipei „Hobby Auto-Sport Brăila” in doua
campionate nationale ale FRAS pe 2019 si premierea celor mai buni sportivi automobilisti pentru
rezultatele obtinute in sezonul sportiv 2019 in campionatele nationale” al Asociatiei Club Sportiv
“Hobby Auto-Sport” Braila, cu suma de 19.220 lei, conform anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2 – Finantarea programului sportiv mentionat la art. 1 isi va produce efectele juridice
prin intermediul contractului de finantare, anexa nr. 4 la Regulamentul privind conditiile, criteriile
si procedura de finantare a programelor sportive, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr. 71/2019 si modificata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.117/2019.
Art.3 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian
Chiriac in vederea semnarii contractului de finantare mentionat la art. 2.
Art.4 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei administrare patrimoniu si
evidenta bugetara, Compartimentului audit intern si Asociatiei Club Sportiv “Hobby Auto-Sport”
Braila, in vederea ducerii la indeplinire.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.169
din 30 august 2019
privind: aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Braila si al institutiilor
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la trimestrul II al
anului 2019
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
-Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la nr.
16704/12.08.2019 cu privire la aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Braila
si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la trimiestrul II 2019;

-Avizull Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;
-Prevederile Legii bugetului de stat nr. 50/2019;
-Prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art.182 coraborat cu art. 139 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.196 alin.1, lit.a din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTARASTE :
Art.1 - Se aproba contul de executie al bugetului local al judetului Braila la trimestrul II
2019, conform anexelor nr. 1,1a,1b,2, 2a,2b, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.2 - Se aproba contul de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii la trimestrul II 2019, conform anexelor nr. 3, 3a,3b,4,4a,4b, parti
integrante din prezenta hotarare.
Art.3 - 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 19 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Cortez
Vasile, Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian-Catalin, Lungu
Danut si Enuta Ionel. Nu a participat la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona si domnul consilier judetean
Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.170
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizare si extindere scoala Gimnaziala “Petre Carp” Tufesti,
in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare”
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Tufesti nr. 4.220/29.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 15.817/31.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Modernizare si extindere scoala Gimnaziala “Petre Carp” Tufesti, in vederea
obtinerii autorizatiilor de functionare”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 385.414,06 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 256.942,70 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Tufesti, prin Consiliul local al comunei Tufesti, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Tufesti, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti,
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al
comunei Tufesti.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.171
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “PROIECT SISTEM TEHNIC DE SECURITATE”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Racovita nr. 2.143/07.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.16.521/08.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “PROIECT SISTEM TEHNIC DE SECURITATE”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 66.468,84 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 45.531,16 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Racovita, prin Consiliul local al comunei Racovita, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Racovita, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei
Racovita, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al
comunei Racovita.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
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Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.172
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI RENOVARI – CAMIN
CULTURAL CORBENI, COMUNA RACOVITA, JUDETUL BRAILA”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Racovita nr. 2.142/07.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.16.523/08.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI RENOVARI – CAMIN CULTURAL
CORBENI, COMUNA RACOVITA, JUDETUL BRAILA”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 134.846,86 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 93.229,89 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Racovita, prin Consiliul local al comunei Racovita, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Racovita, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei
Racovita, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al
comunei Racovita.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.173
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Extindere sala polivalenta si amenajare teren, comuna Gemenele,
judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Gemenele nr. 2.242/02.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.16.553/08.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
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Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “Extindere sala polivalenta si amenajare teren, comuna Gemenele, judetul
Braila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 278.432,00 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 185.622,00 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Gemenele, prin Consiliul local al comunei Gemenele, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Gemenele, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Gemenele, prin Consiliul Local al comunei
Gemenele, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Gemenele, prin Consiliul Local al
comunei Gemenele.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.174
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizare drum comunal DC15, intre sat Polizesti si limita UAT
Bertestii de Jos, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
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Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Stancuta nr. 2.534/07.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.16.498/08.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “Modernizare drum comunal DC15, intre sat Polizesti si limita UAT Bertestii de
Jos, judetul Braila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 800.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 66,56% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 542.315,63 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Stancuta, prin Consiliul local al comunei Stancuta, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Stancuta, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei
Stancuta, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al
comunei Stancuta.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.175
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “AMENAJARE INTERIOARA SI EXTERIOARA CAMIN CULTURAL
SI CLADIRE MULTIFUNCTIONALA, SAT MARALOIU, COMUNA GRADISTEA, JUDETUL
BRAILA”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Gradistea nr. 2.801/01.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.16.884/13.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “AMENAJARE INTERIOARA SI EXTERIOARA CAMIN CULTURAL SI CLADIRE
MULTIFUNCTIONALA, SAT MARALOIU, COMUNA GRADISTEA, JUDETUL BRAILA”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 44.954,46 lei cu T.V.A., reprezentând 56,70% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 36.703,32 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Gradistea, prin Consiliul local al comunei Gradistea, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Gradistea, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei
Gradistea, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al
comunei Gradistea.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art. 8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.176
din 30 august 2019
privind: aprobarea indreptarii unei erori materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului
Judetean Braila nr. 151/01.08.2019
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios si raportul Directiei
administrare patrimoniu si evidenta bugetara prin care se propune indreptarea erorii materiale
din cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 151/01.08.2019, in sensul inscrierii corecte
a procentului reprezentand contributia Consiliului Judetean Braila respectiv “60%” in loc de
“24,56%”, cum eronat a fost preluat in hotarare;
Tinand seama de faptul ca in cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
151/01.08.2019 a fost trecuta din eroare contributia Consiliului Judetean Braila in cuantum de
“156.297,76 lei cu TVA, reprezinta 24,56% din valoarea C+M” in loc de “156.297,76 lei cu TVA,
reprezinta 60% din valoarea C+M” cum ar fi fost corect;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public
si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Avand in vedere art.58 alin.1 si 3 din Legea nr.24/2000 (**republicata**) privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.182 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta
nr.57/2019, privind Codul administrativ
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean
Braila nr. 151/01.08.2019, in sensul inscrierii corecte, in continutul art. 2, a procentului
reprezentand contributia Consiliului Judetean Braila respectiv “60%” in loc de “24,56”, cum
eronat a fost preluat in hotarare.
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Art.2 - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 151/01.08.2019 se
mentin.
Art.3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.4 - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.177
din 30 august 2019
privind: aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta
Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul de specialitate al Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind
aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila, precum
si adresa nr.33885/14.08.2019 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;
Vazand Hotararea Consiliului de Administratie nr.29/14.08.2019 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 Regulamentuluicadru 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.173 alin.1 lit. “a” si alin.2 lit.”c” coroborat cu prevederile art.182
alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTARASTE:
Art.1. –Se aproba organigrama Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexei
nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. –Se aproba statul 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.
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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 fost adoptata cu 27 de voturi “Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona
si domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.178
din 30 august 2019
privind: aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru coordonarea implementarii
masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile
informale din cadrul Consiliului Judetean Braila si a Regulamentului de organizare si
functionare a Comisiei
Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Arhitectului Sef nr.17830/29.08.2019, referitor la necesitatea aprobarii componentei
nominale a Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea
conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile informale din cadrul Consiliului Judetean Braila si a
Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei ;
Vazand avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului înconjurator, agricultura, turism, transport;
Conform prevederilor art.22^1 , alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.182, art.196, alin.(1), lit.”a” din Ordonanta Guvernului nr.57/2019
privind Codul administativ;
HOTARASTE
Art. 1 -Se aproba componenta nominala a Comisiei pentru coordonarea implementarii
masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile informale
din cadrul Consiliului Judetean Braila, dupa cum urmeaza:
Presedinte :
Marian RUSU - Arhitect sef al judetului Braila-Consiliul Judetean Braila
Membri:
Dumitrel PRICEPUTU - Secretar al judetului Braila
Nicolae MILEA
-Consilier in cadrul Compartimentului Disciplina in amenajarea teritoriului
si urbanism din cadrulConsiliului Judetean Braila
Leonard GAUREANU-Consilier in cadrul Compartimentului Disciplina in amenajarea teritoriului si
urbanism din cadrul Consiliului Judetean Braila
Simona CIMPOAIE -Director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului
Marian CLOSCA
-Consilier in cadrul Serviciului de monitorizare servicii publice deconcetrate,
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Valerica AVRAM
Viorel DRAGUS
------------------------

servicii comunitare de utilitati publice, situatii de urgenta ordine publicaCompartiment relatii cu minoritatile nationale -Institutia Prefectului Judetului
Braila
-Medic sef al Departamentului de supraveghere in sanatate publica -Directia
de Sanatate Publica
-Secretar al Consiliului Local Movila Miresii
-reprezentantul Primariei Municipiului Braila

Secretariatul comisiei:
Maria ION

-Consilier in cadrul Compartimentului amenajarea teritoriului si urbanism
din cadrul Consiliului Judetean Braila

Bianca LAZAR

-Consilier in cadrul Compartimentului amenajarea teritoriului si urbanism
din cadrul Consiliului Judetean Braila

Art. 2 –Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru
coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a
locuitorilor din asezarile informale conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari;
Art. 3 -Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Structura
Arhitectului Sef 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 fost adoptata cu 28 de voturi “Pentru”. Nu participa la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 179
din 30 august 2019
privind: rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe anul
2019 si estimarile pe anii 2020-2022 si a Programului de investitii publice pe anul 2019
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 august 2019;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
- Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la
nr.17812/29.08.2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si
cheltuieli al judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 si a Programului
de investitii publice pe anul 2019;
- Propunerile institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Braila privind
rectificarea bugetului pe anul 2019 si ale directiilor de specialitate si serviciilor din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila;
- Avizul Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;
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In baza prevederilor art.5, alin.(2), art.19, alin. (2), art.41, art.48, alin.(1) din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale;
In baza prevederilor art. 173 alin. 3, lit. a, coroborat cu art.129, alin.4, art.182 coroborat cu
art.136, din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
HOTARASTE :
Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 1, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare, conform anexei
nr.1a, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare, conform anexei
nr.1b, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole,
alineate pe anul 2019, a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, conform anexei
nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5 - Se aproba rectificarea Programului anual de investitii publice pe anul 2019 al
judetului Braila si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.6 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole,
alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Biblioteca Judeteana “Panait Istrati”
Braila, conform anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.7 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole,
alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Braila, a Programului de investitii pe anul 2019 , conform anexelor
nr.5-6, parti integrante din prezenta hotarare
Art.8 - Se aproba rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri,
articole, alineate, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 7, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.9 - Se aproba rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole,
alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare, conform anexei nr.7a, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.10 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole,
alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr.7b, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.11 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole,
alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila,
conform anexei nr.8, parte integrante din prezenta hotarare.
Art.12 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole,
alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, a Programului de investitii pe anul 2019,
pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, conform anexelor nr.9-11, parti integrante din prezenta
hotarare.
Art.13 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, articole,
alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Muzeul Brailei “CAROL I”, conform
anexei nr.12, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.14 - Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea
exercitiului bugetar 2018, la 87.525,03 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare pentru anul 2019.
Art.15 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.16 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 27 de voturi “Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona
si domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 180
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare Gard Cimitir din localitatea Liscoteanca,
comuna Bordei Verde, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Bordei Verde nr.4.380/12.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.17.283/22.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru cofinantarea si realizarea
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obiectivului de investitii “Reabilitare Gard Cimitir din localitatea Liscoteanca, comuna Bordei
Verde, judetul Braila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 112.294,33 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 74.862,91 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Bordei Verde, prin Consiliul local al comunei Bordei Verde, pentru
cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Bordei Verde, aprobat pe
anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei
Bordei Verde, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local
al comunei Bordei Verde.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 181
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Dotare cu Sisteme de Siguranta si Securitate – Scoala
Gimnaziala Bordei Verde”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
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Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Bordei Verde nr. 4.378/12.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 17.282/22.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Dotare cu Sisteme de Siguranta si Securitate – Scoala Gimnaziala
Bordei Verde”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 79.023,37 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 69.649,28 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Bordei Verde, prin Consiliul local al comunei Bordei Verde, pentru
cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Bordei Verde, aprobat pe
anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei
Bordei Verde, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local
al comunei Bordei Verde.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.182
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu pentru
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare trotuare si parcari in
comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Tudor Vladimirescu nr. 3.878/07.08.2019, inregistrată la
Consiliul Judetean Braila sub nr.16.742/12.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Modernizare trotuare si parcari in comuna Tudor
Vladimirescu, judetul Braila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 301.269,94 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 200.846,64 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Tudor Vladimirescu, prin Consiliul local al comunei Tudor Vladimirescu, pentru
cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Tudor Vladimirescu,
aprobat pe anul 2019.
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Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al
comunei Tudor Vladimirescu, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul
Local al comunei Tudor Vladimirescu.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 183
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca pentru cofinantarea
si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare iluminat public, comuna Surdila
Gaiseanca, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august. 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Surdila Gaiseanca nr. 2.563/19.08.2019, inregistrată la
Consiliul Judetean Braila sub nr.17.278/22.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
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H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Modernizare iluminat public, comuna Surdila Gaiseanca,
judetul Braila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 281.952,84 lei cu T.V.A., reprezentând 55,21% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 228.746,48 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Surdila Gaiseanca, prin Consiliul local al comunei Surdila Gaiseanca, pentru
cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Surdila Gaiseanca,
aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei
Surdila Gaiseanca, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul
Local al comunei Surdila Gaiseanca.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 184
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Reabilitare Scoala, schimbare de destinatie din sala de clasa in
grupuri sanitare”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
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Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Frecatei nr. 1.895/06.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.17.034/19.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Reabilitare Scoala, schimbare de destinatie din sala de clasa in grupuri sanitare”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 94.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 18,38% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 417.381,07 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Frecatei, prin Consiliul local al comunei Frecatei, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Frecatei, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei,
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al
comunei Frecatei.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 185
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul
Faurei, prin Consiliul Local al Orasului Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “MODERNIZARE RETEA PIETONALA ZONA CIVICA ORAS FAUREI – ETAPA A
2 A”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei Orasului Faurei nr. 5.213/31.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.15.776/31.07.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul
Faurei, prin Consiliul Local al Orasului Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “MODERNIZARE RETEA PIETONALA ZONA CIVICA ORAS FAUREI – ETAPA A 2 A”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 155.706,00 lei cu T.V.A., reprezentând 50% din valoarea C+M, va fi suportata
din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 204.000,00 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Orasului Faurei, prin Consiliul local al Orasului Faurei, pentru cofinantarea si realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din
bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului Faurei, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Orasul Faurei, prin Consiliul Local al Orasului Faurei,
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Orasul Faurei, prin Consiliul Local al
orasului Faurei.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.186
din 30 august 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul
Faurei, prin Consiliul Local al Orasului Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “SISTEMATIZARE VERTICALA INCINTE PIATA AGROALIMENTARA, BLOCURI
DE LOCUINTE SI PARCARI, ETAPA I, ORAS FAUREI, JUDETUL BRAILA”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 august 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie publica,
contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari
Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei Orasului Faurei nr. 5.639/23.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 17.494/23.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 modificata
prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind
Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul
Faurei, prin Consiliul Local al Orasului Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “SISTEMATIZARE VERTICALA INCINTE PIATA AGROALIMENTARA, BLOCURI DE
LOCUINTE SI PARCARI, ETAPA I, ORAS FAUREI, JUDETUL BRAILA”.
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Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 203.493,30 lei cu T.V.A., reprezentând 33,38% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, subcapitolul
70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), potrivit anexei
1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 539.798,70 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Orasului Faurei, prin Consiliul local al Orasului Faurei, pentru cofinantarea si realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din
bugetul de venituri si cheltuieli al Orasului Faurei, aprobat pe anul 2019.
Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Orasul Faurei, prin Consiliul Local al Orasului Faurei,
potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Orasul Faurei, prin Consiliul Local al
orasului Faurei.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

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