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                                                   CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                     HOTARAREA NR.81   
                                                       din 24 aprilie 2017 
 
privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consorțiul Regional al 

Regiunii de dezvoltare Sud-Est, structură partenerială fără personalitate juridică în 
sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic 
din cadrul Ministerului Educatiei Nationale 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 

6380/14.04.2017; 
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, 

relatii publice si relatii internationale si Comisiei de activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, 
tineret si activitati sportive; 

Tinand seama de prevederile Anexei 2 Cap. II art. 7 si 8 ale Ordinului Ministrului Educatiei 
si Cercetarii Stiintifice nr. 4456/8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare şi 
funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a voturilor; 
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Conform art. 91 alin. 1 lit. “e” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1

 

 – Se aproba desemnarea reprezentantului si a membrului supleant ai Consiliului 
Judetean Braila in cadrul Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, dupa cum 
urmeaza: 

- Mortu Viorel  - membru titular 
- Botea  Viorel - membru supleant 
-  
Art.2 - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 172/2015 se modifica si se completeaza in 

mod corespunzator, cu prevederile prezentei hotarari. 
Art. 3

 

 -  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios,  va comunica prezenta hotarare celor interesati. 

Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 
procesului verbal de numarare a voturilor. 
 
              PRESEDINTE,                                                                  CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                   SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
       FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                 DUMITREL PRICEPUTU                                                                                                  

 
      ROMANIA 

       JUDETUL BRAILA 
         CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                                 HOTARAREA NR. 82  
                                                                  din 24 aprilie 2017 
 
 
privind: completarea componentei nominale a comisiei pentru administratie publica  
              locala, juridica, relatii publice si relatii internationale 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

  Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub 
nr.6376/14.04.2017; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 

In conformitate cu prevederilor art. 54 coroborate cu cele al art.98 din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.44 din Regulamentul de organizare 
si functionare al Consiliului Judetean Braila aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean 
nr.91/2016;  

În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T A R A S T E: 
 

Art. 1

“ Comisia pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale 

 – Se aproba completarea componentei nominale a comisiei pentru administratie 
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale prin cooptarea domnului consilier 
judetean Dumitru Aurel, al carui mandat a fost validat in sedinta Consiliului Judetean Braila din 
data de 30 martie, astfel: 

1. DOBROTA MARIUS - VALENTIN 
2. BANICA CARMEN -  ELENA 
3. DUMITRU AUREL 
4. DANAILA ZAHARIA - ALEXANDRU 
5. NECHITA OVIDIU ” 

 
Art.2

 

 – Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.121/23.06.2016 se modifica corespunzator 
prevederilor art.1 din prezenta. 

Art.3

           

 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
 
              PRESEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZA 
                                                                                               SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
       FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                            DUMITREL PRICEPUTU                                                                                                  
       
                                                                ROMANIA 
                                                      JUDETUL BRAILA 
                                                     CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                               HOTARAREA NR.83   
                                                                din 24 aprilie 2017 
 
privind: validarea domnului Tanase Georgica, Director executiv al Politiei Locale Braila, in 

calitatea de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017; 
 Avand în vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei administratie publica, contencios; 
 Tinand cont de adresa Politiei Locale Braila nr. 2242/28.03.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 5260/29.03.2017; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 
 Pe baza prevederilor art. 17 alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Politiei Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu 
art.5 şi art.9 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare si functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica; 
 În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
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HOTARASTE: 
 

Art. 1 – Se validează in calitatea de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica 
Braila domnul Tanase Georgica, Director executiv al Politiei Locale Braila.   

Art. 2 – Prevederile art. 1 şi 3 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 
privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila se 
modifica in mod corespunzator. 

Art. 3

 

 – Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 

PRESEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZA 
                                                                                         SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                              HOTARAREA NR. 84  
                                                                din 24 aprilie 2017 
 
  privind:actualizarea Listei cuprinzând categoriile de documente create şi /sau 
               gestionate de Consiliul  Judeţean Brăila, care constituie informaţii de  interes 
               public   
              
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 aprilie 2017; 
 Având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi 
Raportul Direcţiei administraţie publică, contencios inregistrat cu nr.6374/14.04.2017; 
 Văzând raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii 
publice şi relaţii internaţionale; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 
123/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;  
 In temeiul prevederilor art. 97  si 115, alin. 1, lit. “c”  din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
              
 Art.1

 

 - Se actualizează Lista cuprinzând categoriile de documente create şi/sau gestionate 
de Consiliul Judeţean Brăila, care constituie informaţii de interes public, pentru anul 2017, potrivit 
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2

           

 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea  
Hotărârea  Consiliului Judeţean Brăila nr. 59/30.03.2016; 

Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei administraţie 
publică, contencios, prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare şi prin publicare pe site-ul Consiliului Judeţean Brăila şi în Monitorul Oficial al 
Judeţului Brăila. 
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Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZA 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                     DUMITREL PRICEPUTU 
                                       
                                                   ROMANIA 
                                        JUDETUL BRAILA 
                                        CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                        HOTARAREA NR.85   
                                         din 24 aprilie 2017 

 
privind: aprobarea organigramei si a statului de functii  ale Spitalului de  
              Pneumoftiziologie Braila 
                
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017;        
 
 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul 
Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a 
statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, precum si adresa nr.1022/05.04.2017 
a Spitalului de Pneumoftiziologie Braila ; 
 Vazand avizul Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si avizul Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale; 
           In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.“a”,  alin.2 lit.”c” si alin.5 lit”a” pct.3 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 

H O T A R A S T E : 
 

           Art.1

           

. –Se aproba organigrama Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, conform anexei nr. 
1, care face parte integranta din prezenta hotarare.   

Art.2

  

. –Se aproba statul de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, conform anexei 
nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.3
           

. –Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.198/2016 isi inceteaza      aplicabilitatea. 
Art.4

           

.  - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Spitalul de Pneumoftiziologie Braila.  

Art.5

  

. –Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa 
la cunostinta celor interesati. 

 Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 

   PRESEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZA 
                                                                                          SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
       FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU  
       
                                                ROMANIA 
                                            JUDETUL BRAILA 
                                     CONSILIUL JUDETEAN 
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HOTARAREA NR.86 
din 24 aprilie 2017 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii Judetene 

« Panait Istrati » Braila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017; 
 Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui  Consiliului Judetean Braila,  
Raportul Biroului resurse umane, salarizare, precum si adresa Bibliotecii Judetene « Panait 
Istrati » Braila nr.569/09.03.2017; 

Vazand  raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 
           In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” si alin.2 lit”c”, din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile art.97 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1

 

. – Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Bibliotecii Judetene 
« Panait Istrati » Braila, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.  

 Art.2

           

. – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Biblioteca Judeteana « Panait Istrati » Braila. 

Art.3

 

. – Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                   CONTRASEMNEAZA 
                                                                               SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 
                                                            ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 
                                                CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                     HOTARAREA NR.87   
                                                       din 24 aprilie 2017 
 
privind: aprobarea Regulamentului privind criteriile de selectie si procedura de ocupare a 

functiei de administrator public la nivelul Consiliului Judetean Braila precum si a  
atributiilor acestei functii 

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017; 

Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui  Consiliului Judetean Braila, 
raportul de specialitate al Directiei administratie publica, contencios si  al Biroului Resurse 
Umane, Salarizare; 

Vazand raportul de avizare al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale si al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si 
privat al judetului; 
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Pe baza prevederilor art.113 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
In temeiul art.97 alin.1 coroborat cu art.115 alin.1 lit.”c”din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1 –  Se aproba Regulamentul privind criteriile de selectie si procedura de ocupare a 
functiei de administrator public la nivelul Consiliului Judetean Braila, conform anexei nr.1 la 
prezenta, parte integranta din aceasta. 

Art.2  – Se aproba atributiile specifice functiei de administrator public la nivelul Consiliului 
Judetean Braila, conform  anexei nr.2 la prezenta, parte integranta din aceasta. 

Art.3

 

 – Prezenta hotarare va fi comunicata celor in drept, prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios. 

Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi “pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri 
judeteni:  Nechita Ovidiu, Cortez Vasile, Sirbu Marian,  Lungu Danut, Danaila Zaharia Alexandru, 
Chiru Laurentiu Marian, Enuta Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian Catalin,Varga Vasile 
Constantin .  
 
        PRESEDINTE,                                                                       CONTRASEMNEAZA 
                                                                                       SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                DUMITREL PRICEPUTU 
                                                          ROMANIA 
                                                      JUDETUL BRAILA 
                                             CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                     HOTARAREA NR.88  
                                                       din 24 aprilie 2017 
 
privind: aprobarea tarifelor pentru serviciile de productie editoriala si tipografica a 

Monitorului Oficial al judetului Braila 
 
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 apriliie 2017;  

Având în vedere expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judeţean Brăila si 
raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică, contencios nr. 6386/14.04.2017; 

Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii 
publice si relatii internationale si Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si 
privat al judetului; 
 Avand in vedere prevederile art. 7 din O.G. nr. 75/2003 privind organizarea si functionarea 
serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale; 

În temeiul prevederilor art. 97 si al art. 115 alin.1 lit. „c” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1  - Se aproba tarifele pentru serviciile de productie editoriala si tipografica a 

Monitorului Oficial al Judetului Braila, conform anexei ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2 – Tarifele incasate din prestarea serviciilor de productie editoriala si tipografica a 
Monitorului Oficial al judetului Braila constituie venituri proprii ale Consiliului Judetean Braila si 
sunt destinate prioritar finantarii activitatii, Compartimentului coordonare consilii locale. 
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Art. 3 – Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva, din cadrul Directiei administratie 

publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                                   CONTRASEMNEAZA 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 

 
       
                                                                    ROMANIA 
                                                             JUDETUL BRAILA 
                                                        CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                          HOTARAREA NR.89   
                                                           din 24 aprilie 2017 
 
privind: aprobarea dizolvarii si lichidarii voluntare a S.C. ROCREATIV TRADE S.R.L. Braila 
 
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 aprilie 2017;  

Având în vedere expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judeţean Brăila si 
raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică, contencios nr. 6383/14.04.2017 ; 
 
 

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

Pe baza prevederilor art. 22 alin. 3 din Actul constitutiv aprobat prin Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr. 68/26.04.2016; 
 Avand in vedere prevederile art. 227 alin 1 lit. “d:” şi art 235 din Legea nr 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Conform dispozitiilor art. 91 alin. 1 lit. “a” si alin. 2 lit. “b” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 si al art. 115 alin.1 lit. „c” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1  - Se aproba dizolvarea si lichidarea S.C. ROCREATIV TRADE S.R.L. Braila, cu 

sediul social in Braila, Piata Independentei, nr. 1, CUI RO33002881, J09/198/2014, la data de 
01.05.2017. 

Art. 2 – Pana la data radierii S.C. ROCREATIV TRADE S.R.L. din registrul comertului, 
activele financiare si cele patrimoniale, precum si arhiva societatii vor fi preluate de asociatul 
unic, respectiv Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pe baza de procese-verbale de 
predare primire, incheiate intre administratorul societatii si Directia administrare patrimoniu si 
evidenta bugetara. 

Art. 3 – Se imputerniceste administratorul S.C. ROCREATIV TRADE S.R.L., doamna 
Reliana Bogdan, cetatean roman, cu domiciliul in Braila, Str.Ana Aslan, Nr.4, posesor al C.I. 
Seria XR, Nr.290020, eliberat de SPCLEP Braila la data de 30.06.2008, CNP2590827090020, in 
vederea efectuarii tuturor operatiunilor necesare, in vederea ducerii la indeplinire a prezentei 
hotarari. 
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Art. 4 – Pentru realizarea demersurilor mentionate la art. 3, se aproba achitarea sumei de 

500 lei, din contul S.C. ROCREATIV TRADE S.R.L., reprezentand cheltuieli pentru intocmirea 
bilantului contabil de lichidare si a raportului final, catre S.C. SAP RP CONSULTING, reprezentat 
prin expert RADUCANU TEODORA CARMEN.  

Art. 5 – Incepand cu data prezentei, administratorul S.C. ROCREATIV TRADE S.R.L., 
doamna Reliana Bogdan, nu mai poate intreprinde noi operaţiuni, cu exceptia celor mentionate la 
art. 2 si 3. În caz contrar, aceasta este personal şi solidar raspunzatoare pentru acţiunile 
întreprinse. 

Art. 6 – La data radierii societatii din Registrul comertului, reprezentantul legal al S.C. 
ROCREATIV TRADE S.R.L., este descarcat de gestiune. 

Art. 7 - Prin intermediul Compartimentului cancelarie si arhiva, din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZA 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                     DUMITREL PRICEPUTU 
        
                                                              ROMANIA 
                                                      JUDETUL BRAILA 
                                                 CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                           HOTARAREA NR.90   
                                                               din 24 aprilie 2017 
 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul 

Ianca, prin Consiliul Local Ianca pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor rest de 
executat la obiectivele de investitii “Reabilitare si extindere Corp P+1” si 
“Garsoniere cadre didactice” din cadrul proiectului „Reabilitare, extindere si 
modernizare Campus Scolar Nicolae Oncescu Ianca, Judetul Braila 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 aprilie 2017; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila 
si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu 
si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei strategii de dezvoltare; 

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

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, 

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

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul 
Ianca, prin Consiliul Local Ianca, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor rest de executat la 
obiectivele de investitii “Reabilitare si extindere Corp P+1” si “Garsoniere cadre didactice” din  
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cadrul proiectului „Reabilitare, extindere si modernizare Campus Scolar Nicolae Oncescu 

Ianca, Judetul Braila. 
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 

asocierii, in suma de 1.000.000 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 1.191.655,37 lei, reprezentand contributia 
Consiliului Local al Orasului Ianca, pentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii, pe baza 
documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al 
Orasului Ianca, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Orasul Ianca, prin Consiliul Local Ianca, potrivit 
anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere. 
Art. 6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean 

Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Orasul Ianca, prin Consiliul Local Ianca. 
Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 

administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia Tehnica si Lucrari Publice. 
 Art. 8. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZA 
                                                                                           SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                      DUMITREL PRICEPUTU 

 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                           HOTARAREA NR.91   
                                                            din 24 aprilie 2017 

 
privind: aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri 

ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009, prin Programul 
Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului Judetean de Urgenta 
Braila, pana la data de 29.12.2017 

 
        Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 aprilie 2017; 
        Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul 
comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara nr. 4822/22.03.2017, Contractul de furnizare produse nr.215/09.12.2011 privind 
montarea si instalarea aparaturii medicale de specialitate si de laborator Lot 3 si Contractul de 
furnizare produse nr.188/30.09.2011 privind furnizarea si montarea mobilierului specific serviciilor 
de sanatate, in cadrul proiectului “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila”, cod SMIS 3510; 
           Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si 
relatii  internationale; 
            In conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, privind administratia publica locala; 
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            In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

            Art.1. Se aproba prelungirea termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri 
ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 
2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului Judetean de Urgenta Braila, pana la data de 29.12.2017. 
            Art.2. Bunurile mentionate la art.1, sunt cuprinse in Anexa nr.1, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
            Art.3. Conditiile exercitarii dreptului de folosinta gratuita sunt prevazute in Anexa nr.2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
            Art.4. Echipamentele sunt predate pe baza de proces verbal de predare-primire. 

 Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
            Art.6. Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: 

- Institutiei Prefectului Judetului Braila; 
- Directiei Strategii de Dezvoltare; 
- Spitalului Judetean de Urgenta Braila;  
- Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZA 
                                                                                      SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 
 
                                                            ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 
                                                CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                     HOTARAREA NR.92   
                                                       din 24 aprilie 2017 
 
   privind:  aprobarea proiectului ,,Invest in Braila,, 
 
         Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017; 
         Avand in vedere Expunerea de motive a initiatorului, raportul comun al Directiei Strategii  
de Dezvoltare si Directiei Administratie Publica - Contencios, inregistrat sub nr.20929/15.11.2016 
precum si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat sub 
nr.6379/14.04.2017; 
        Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, 
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. 91 alin.1 lit.”b” si alin.3 lit.”a” din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
        In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice  
locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 
                                                     H O T A R A S T E : 
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        Art. 1 – Se aproba realizarea proiectului de dezvoltare ,,Invest in Braila,, prevazut in anexa  
la prezenta, parte integranta din aceasta. 
        Art. 2 -  Pentru demararea si sustinerea proiectului in anul 2017 suma necesara in cuantum  
de 6.000 lei va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila.  
       Art.3 – Pentru derularea activitatilor prevazute in proiect in anii urmatori, sumele necesare  
vor fi cuprinse in bugetul propriu al judetului in functie de sursele de finantare disponibile. 
       Art.4 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare  
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul aparatului 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 unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZA 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                      DUMITREL PRICEPUTU 
 
       
                                                             ROMANIA 
                                                          JUDETUL BRAILA 
                                                 CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                        HOTARAREA NR. 93  
                                                            din 24 aprilie 2017 

 
privind: modificarea prevederilor Hotărârii  Consiliului Judeţean nr. 193/28.10.2016 privind 

aprobarea proiectului, a cheltuielilor  legate de proiect si a acordului de parteneriat 
pentru realizarea obiectivului „Modernizarea  infrastructurii  de  transport  judetean 

pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T 
Braila-Buzau” 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017; 

Avand in vedere   Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,  
raportul comun al  Directiei Strategii de Dezvoltare, Directiei Administratie Publica, Contencios si 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara  inregistrat sub nr. 6393/14.04.2017; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-
sociale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si 
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 

Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 6, “Îmbunătătirea 
infrastructurii rutiere de importantă regională”, Prioritatea de Investitii 6.1, “Stimularea mobilitătii 
regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale” din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020; 
 In conformitate cu prevederile art.5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind  finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 14, art. 91 alin.1 lit.“b” si alin.3 lit.”a” din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 97 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
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 Art. I – Se modifica prevederile art.2, art.3 si art.4 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 
193/28.10.2016 si vor avea urmatorul cuprins: 

„Art.2 Se aproba Acordul de parteneriat –  prevăzut in anexa la prezenta hotarare, intre 
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brăila - lider de proiect,  Unitatea Administrativ 
Teritoriala Orasul Ianca si Unitatile Administrativ-Teritoriale ale Comunelor Salcia Tudor, 
Rimnicelu, Racovita, Gradistea, Sutesti, Bordei Verde, Viziru in vederea implementarii in comun a 
proiectului “Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, 
asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”. 
      Art.3  Se aproba valoarea totala a proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport 
judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T 
Braila-Buzau”, in suma de 93.490.045,00 lei (inclusiv TVA). 

Art.4 Se aprobă contributia proprie în proiect a Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul 
Braila in valoare de 2.840.042,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului in valoare de 990.042,00 lei, cât si contribuţia de 2,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 1.850.000,00 lei, reprezentând cofinantarea proiectului „Modernizarea 
infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea 
directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”. 
 (2) Sumele necesare creditelor de angajament si creditelor bugetare in limita sumei 
necesare finantarii valorii corespunzatoare activitatilor din proiect, asumate conform prevederilor 
acordului de parteneriat, vor fi alocate din bugetul Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Braila.” 
 Art. II - Restul prevederilor cuprinse in Hotararea Consiliului Judetean nr. 193/28.10.2016 
raman neschimbate. 

Art. III – Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 
Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica – Contencios.  
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZA 
                                                                                       SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                               DUMITREL PRICEPUTU 
                  ROMANIA 
                                                  JUDETUL BRAILA 
                                                   CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                   HOTARAREA NR.94   
                                                     din 24 aprilie 2017 
 
privind: aprobarea Devizului general actualizat ca urmare a modificarii cotei TVA,conform 

prevederilor Legii nr.227/2015privind Codul Fiscal si a noilor indicatori tehnico-
economici privindcheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de 
investiţie „Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca 
– Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-
Buzau” 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017 ; 

 Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.6391/14.04.2017 ; 

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport, 
Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica 
locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 
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In baza prevederilor art.10, alin.4, sectiunea a V-a, din HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

(*actualizată*), privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, care impun  
actualizarea devizului general al investitiei intocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în 
cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor 
de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă, prin grija beneficiarului 
investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, si ale art.291, 1, b, din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, actualizata;  

In baza prevederilor Ghidului general si specific pentru prioritatea de investitii nr. POR 
2016/6/6.1/1, beneficiarii transmit OI POR Regiunea sud-est; 

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

H O T A R A S T E: 
 

 Art. 1. -  Se aproba Devizul general actualizat ca urmare a modificarii cotei TVA de la 
20% la 19%, conform prevederilor art. 291,1,b, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
actualizata, pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investiţie 
„Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand 
conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”, conform anexei, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
 Art. 2. - Se aproba noii indicatori tehnico-economici ai investitiei : 

TOTAL GENERAL: 93.297.414 lei cu TVA/20.668.458 euro cu TVA 
Din care C+M:        85.135.243 lei cu TVA/18.860.268 euro cu TVA 
Art. 3. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

Directia Tehnica si Lucrari Publice. 
 Art.4. - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija 
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                   CONTRASEMNEAZA 
                                                                                  SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                           DUMITREL PRICEPUTU 
   
                                                             ROMANIA 
                                                          JUDETUL BRAILA 
                                                CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                         HOTARAREA NR.  95 
                                                             din 24 aprilie 2017 

 
privind:  aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al judetului Braila si a 

situatiilor financiare pe anul 2016 
 

 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017; 
 Avand in vedere expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila precum 
si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara privind aprobarea contului 
anual  de executie a bugetului propriu al judetului Braila si a situatiilor financiare pe anul 2016, 
inregistrat la nr. 6375/14.04.2017;  
 Vazand raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si 
privat al judetului; 
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Pe baza prevederilor articolului 57 alin. 1 si 4 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice  locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului Ministerului Finantelor 
Publice nr.82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015; 

In conformitate cu prevederile art. 91 alin. 3, lit.”a”, din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

HOTARASTE : 
 

 Art.1  Se aproba contul anual de executie a bugetului propriu al judetului Braila  pe anul 
2016, conform  anexelor nr. 1- 6,  parti integrante din prezenta hotarare. 
 Art.2  Se aproba situatiile financiare ale Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila  
pe anul 2016, conform anexelor nr. 7-22 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 20 voturi “pentru”. Au votat “impotriva” urmatorii domni  
consilieri judeteni:  Nechita Ovidiu, Cortez Vasile, Sirbu Marian,  Lungu Danut, Danaila Zaharia 
Alexandru, Chiru Laurentiu Marian, Enuta Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian 
Catalin,Varga Vasile Constantin .  
. 
 
        PRESEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZA 
                                                                                     SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                           DUMITREL PRICEPUTU 
   
       
                                                            
 
 

         ROMANIA 
                                                      JUDETUL BRAILA 
                                                   CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                      HOTARAREA NR.96   
                                                             din 24 aprilie 2017 
 
privind: constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

de consilier judetean al d-nei Balanica Dragomir Mariana Carmelia si declararea 
“vacant” a locului detinut 

 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui  Consiliului Judetean Braila si 

raportul Directiei administratie publica, contencios si Referatul constatator al situatiei de incetare 
a mandatului d-nei consilier judetean Balanica Dragomir Mariana Carmelia inainte de expirarea 
duratei normale; 

Tinand seama de solicitarea d-nei Balanica Dragomir Mariana Carmelia de renuntarea din 
calitatea de consilier judetean, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr.6466/18.04.2017; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale ; 
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 In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit. “a” si alin.3, art.10 si art.12 din Legea 
nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1 – Se ia act de incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului 
de consilier judetean al d-nei Balanica Dragomir Mariana Carmelia, prin demisie. 

Art. 2 – Se declara « vacant » locul detinut de d-na Balanica Dragomir Mariana Carmelia 
pe lista Partidului Social Democrat Braila. 

 Art. 3 – Compartimentul cancelariei si arhiva din cadrul Directiei administratiei publica, 
contencios, va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.  
 
 Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZA 
                                                                                    SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 
 
  Cod F-81 Editia I Revizia 0          
       
                                                            ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 
                                                CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                     HOTARAREA NR. 97 
                                                       din 24 aprilie 2017 
 
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 116/23 iunie 2016 privind 

alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Brăila 
 
 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24  aprilie 2017; 

Avand in vedere Expunerea de motive a  Presedintelui  Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei administratie publica, contencios; 

Vazand cererea d-nei Balanica Dragomir Mariana Carmelia inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr.6466/18.04.2017 si raportul de avizare ale Comisiei de administratie 
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale ; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul-verbal de numarare a voturilor si 
procesul verbal privind alegerea secretarului comisiei de validare; 

Pe baza prevederilor art. 10 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Brăila aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 91/2016 
coroborat cu prevederile art. 90 cu trimitere la art. 31 alin. 2 din Legea administraţiei publice 
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T A R A S T E: 
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Art.I – Art. 1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 116/23  iunie 2016 se modifica in 
sensul inlocuirii doamnei Balanica Dragomir Mariana Carmelia,  in Comisia de validare a 
mandatelor consilierilor alesi in Consiliul Judetean Braila, cu dl./dna. Banica Carmen- Elena si va 
avea urmatorul cuprins: 

1.Mortu Viorel - presedinte 
2.Banica Carmen – Elena - secretar  
3.Adetu Ionel - membru 
4.Cortez Vasile - membru 
5.Turiac George - membru 
Art. II – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 116/23 iunie 2016  

raman nemodificate. 
Art. III –Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului 

cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios. 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de 
lege conform procesului verbal de numarare a voturilor. 
 
        PRESEDINTE,                                                                CONTRASEMNEAZA 
                                                                                             SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                          DUMITREL PRICEPUTU 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                            HOTARAREA NR. 98  
                                                               din 24 aprilie 2017 

 
privind : desemnarea unui consilier judetean ca membru  al  Autoritatii Teritoriale de 

Ordine Publica Braila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de24 aprilie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul 

Directiei administratie publica, contencios prin care se propune desemnarea unui consilier 
judetean ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila,  ca urmare a demisiei d-nei 
Balanica Dragomir Mariana Carmelia si vacantarii locului in aceasta autoritate; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii publice 
si relatii internationale;  

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a voturilor; 
Pe baza prevederilor art. 17 alin. 2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si 

functionarea Politiei Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9 din 
Hotararea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica; 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
 Art.1 – Se aproba inlocuirea d-nei Balanica Dragomir Mariana Carmelia cu dl.Dobrota 
Marius Valentin  ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila. 
 Art.2 - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 159/2016 se modifica si se completeaza 
in mod corespunzator, cu prevederile prezentei hotarari. 
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Art.3 – Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie 

publica, contencios prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege 

conform procesului verbal de numarare a voturilor. 
 
              PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                                            SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
       FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                            DUMITREL PRICEPUTU                                                                                                  
 
       
                                                             ROMANIA 
                                                             JUDETUL BRAILA 
                                                 CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                          HOTARAREA NR. 99   
                                                             din 24 aprilie 2017 
 
privind: aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii in suprafata totala de 715 

mp(parter = 458,6 mp, etaj 1 = 205,2 mp si subsol = 51,2 mp), situate in municipiul 
Braila, Soseaua Buzaului nr. 3A - corp C2, aflate in domeniul public al judetului 
Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in scopul desfasurarii unor 
servicii si activitati institutionale de utilitate publica, in interesul colectivitatilor 
locale 

Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de  24 aprilie 2017; 
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila  si 

raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat la 
Consiliul Judetean Braila sub nr.6457/18.04.2017; 

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

In conformitate cu prevederile art. 14, 15 si alin. 1 din art.16 din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Ordonantei 
de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri  

proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea 22/2007 si a Hotararii Guvernului 
nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia; 

In baza prevederilor art. 91, alin.1, lit.”c”, alin.4, lit.”a” si art.123, alin.1 si alin.2 din Legea 
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si  completarile ulterioare;   

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

 
H O T A R A S T E : 

 
Art. 1. - (1) Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor spatii in suprafata totala  
de 715 mp(parter = 458,6 mp, etaj 1 = 205,2 mp si subsol = 51,2 mp), situate in municipiul 

Braila, Soseaua Buzaului nr. 3A - corp C2, aflate in domeniul public al judetului Braila si 
administrarea Consiliului Judetean Braila, in scopul desfasurarii unor servicii si activitati 
institutionale de utilitate publica, in interesul colectivitatilor locale.  

(2) Schita de amplasare si datele de identificare ale spatiilor propuse pentru inchiriere sunt 
prezentate in anexele nr. 1 si nr. 2, parti integrante din prezenta hotarare. 

 (3) Durata inchirierii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul partilor, prin act 
aditional, pentru o perioada de cel mult jumatate din durata initiala.   
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 Art. 2.  -  Inchirierea spatiilor prezentate la art.1 se va face prin licitatie publica sau 
negociere directa, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

nr.54/2006, aprobata cu modificari prin Legea 22/2007 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publica si a Hotararii de Guvern nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a acesteia. 

Art. 3. - Se aproba «Studiul de oportunitate in vederea inchirierii prin licitatie publica a unor 
spatii in suprafata totala de 715 mp(parter = 458,6 mp, etaj 1 = 205,2 mp si subsol = 51,2 mp), 
situate in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 3A- corp C2, aflate in domeniul public al 
judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila», conform anexei nr. 3, parte 
integranta din prezenta hotarare.  

Art. 4. - Se aproba «Documentatia de atribuire in vederea inchirierii prin licitatie  
publica a unor spatii in suprafata totala de 715 mp(parter = 458,6 mp, etaj 1 = 205,2 mp si 

subsol = 51,2 mp), situate in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 3A- corp C2, aflate in 
domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila», conform anexei 
nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5. - Se aproba nivelul minim al chiriei lunare, de la care se porneste licitatia, in  
valoare de 7500 euro/luna. 
Art. 6.  - Se aproba componenta Comisiei de evaluare a ofertelor pentru inchirierea prin 

licitatie publica a unor spatii in suprafata totala de 715 mp(parter = 458,6 mp, etaj 1 = 205,2 mp si 
subsol = 51,2 mp), situate in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 3A- corp C2, aflate in 
domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, conform anexei nr. 
5, parte integranta a prezentei hotarari. 

Art. 7 - Atributiile Comisiei de evaluare a ofertelor sunt prevazute in anexa nr. 6, parte 
integranta a prezentei hotarari. 

Art. 8. - Predarea-preluarea spatiilor in suprafata totala de 715 mp(parter = 458,6 mp, etaj 
1 = 205,2 mp si subsol = 51,2 mp), situate in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 3A- corp C2, 
se va face in termen de 10 zile de la incheierea contractului de inchiriere, pe baza de proces-
verbal, intre Consiliul  Judetean  Braila si chirias. 

Art. 9. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia  
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

Art. 10. - Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei  
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor 

interesati. 
 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
        PRESEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZA 
                                                                                         SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
   
       
                                                             ROMANIA 
                                                      JUDETUL BRAILA 
                                                   CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                      HOTARAREA NR.100   
                                                         din 24 aprilie 2017 
 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Frecatei, prin Consiliul Local Frecatei pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor 
de investitii “Construire Garaje pentru Microbuze Scolare si Drum Acces” si 
“Pietruire Drum Comunal DC 57 Km 35+000, Km 38+308, comuna Frecatei, judetul 
Braila”  
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 aprilie 2017; 
 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila 
si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu 
si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei strategii de dezvoltare; 

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

Ca urmare a adreselor Comunei Frecatei nr. 1111/13.04.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 6369/14.04.2017, respectiv 1113/13.04.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 6370/14.04.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
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 Frecatei pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii 
“Construire Garaje pentru Microbuze Scolare si Drum Acces” si “Pietruire Drum Comunal DC 57 
Km 35+000, Km 38+308, comuna Frecatei, judetul Braila”.  

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 350.000 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 696.735,86 lei, reprezentand contributia 
Comunei Frecatei, prin Consiliul local Frecatei, pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Frecatei, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Frecatei, prin Consiliul Local 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 
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. - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZA 
                                                                                         SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.101 
din 24 aprilie 2017 

 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Bertestii de Jos, prin Consiliul Local Bertestii de Jos pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivelor de investitii “Amenajari interioare si exterioare Camin 
Cultural Spiru Haret + Dotari” si “Amenajari Alei Pietonale Cimitir Bertestii de Jos”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 aprilie 2017; 

 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila 
si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu 
si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei strategii de dezvoltare; 

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

Ca urmare a adreselor Comunei Bertestii de Jos nr. 2109/13.04.2017, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 6348/13.04.2017, respectiv 2107/13.04.2017, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 6347/13.04.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
 

Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Bertestii de Jos, prin Consiliul Local Bertestii de Jos pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor 
de investitii “Amenajari interioare si exterioare Camin Cultural Spiru Haret + Dotari” si “Amenajari 
Alei Pietonale Cimitir Bertestii de Jos”.  

Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 106.954,43 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 113.217,93 lei, reprezentand contributia 
Comunei Bertestii de Jos, prin Consiliul local Bertestii de Jos, pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Bertestii de Jos, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local 
Bertestii de Jos, 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 Bertestii de Jos, prin Consiliul 
Local Bertestii de Jos. 

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. - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila. 

 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
          PRESEDINTE,                                                                   CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                      SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
       FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                    DUMITREL PRICEPUTU  
 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 
                                                   CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                     HOTARAREA NR.102   
                                                       din 24 aprilie 2017 
 
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Movila Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii „ Construire trotuare in localitatile Movila Miresii, Tepes 
Voda si Esna si Amenajare Centru Civic in localitatea Tepes Voda, Comuna Movila 
Miresii, Judetul Braila”  

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 aprilie 2017; 

 Avand in vedere Expunerea de motive initiata de Presedintele Consiliului Judetean Braila 
si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu 
si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei strategii de dezvoltare; 

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

Ca urmare a adresei Comunei Movila Miresii nr. 2239/12.04.2017, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr. 6209/12.04.2017; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 64/30 martie 2017; 
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” si alin.6 litera ”c” din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

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

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 

Movila Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii „ Construire trotuare in localitatile Movila Miresii, Tepes Voda si Esna si Amenajare 
Centru Civic in localitatea Tepes Voda, Comuna Movila Miresii, Judetul Braila”.  
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Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 

asocierii, in suma de 369.095,18 lei, va fi suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 
2017, 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 370.000 lei, reprezentand contributia 
Comunei Movila Miresii, prin Consiliul local Movila Miresii, pentru cofinantarea si realizarea 
obiectului asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din 
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Movila Miresii, aprobat pe anul 2017. 

Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre 
Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local 
Movila Miresii, 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 Movila Miresii, prin Consiliul 
Local Movila Miresii. 

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. - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului 
Judetul Braila. 
 
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZA 
                                                                                         SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                  DUMITREL PRICEPUTU 
 
       
                                                         ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 
                                                 CONSILIUL JUDETEAN 

 
                                                   HOTARAREA NR.103   
                                                            din 24 aprilie 2017 

 
privind: validarea mandatului de consilier judetean al d-nei Serban Gianina membru al  

                Partidului Social Democrat – Organizatia Judeteana Braila 
 
   Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 24 aprilie 2017; 

Avand expunerea de motive a Presedintelui Consiliul Judetean Braila, adresa Partidului 
Social Democrat-Organizatia Judeteana Braila nr. 55/21.04.2017 inregistrata la Consiliul Judetan 
Braila sub nr. 6667/21.04.2017, prin care se confirma apartenenta la Partidul Social Democrat-
Organizatia Judeteana Braila a d-nei Serban Gianina, urmatorul supleant pe lista de candidati la 
alegerile din 05 iunie 2016 si raportul Comisiei de validare prin care se propune validarea 
mandatului de consilier judetean al d-nei Serban Gianina; 

Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publice locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 
In conformitate cu prevederile art.100 alin.33 din Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor 
publice locale; 

In temeiul precederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
                                                H O T A R A S T E: 
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Art.1 – Se valideaza mandatul de consilier judetean al doamnei Serban Gianina din partea 
Partidului Social Democrat-Organizatia Judeteana Braila. 

Art.2. – Cu drept de contestatie in termen de 5 zile de la adoptare/comunicare, la instanta 
de contencios administrativ. 

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 unanimitate de voturi. 
 
        PRESEDINTE,                                                                 CONTRASEMNEAZA 
                                                                                          SECRETAR  AL  JUDETULUI, 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                                   DUMITREL PRICEPUTU 
 

   ROMÂNIA 

        
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 
privind actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Brăila 
 

În baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. 4, lit. „c” şi alin. 5 din Regulamentul - Cadru 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004; 

Având în vedere adresa nr. 2489/10.04.2017 a Direcţiei de Sănătate Publică a Jude țului 
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.  3873/10.04.2017; 

În baza referatului de aprobare nr. 4022/12.04.2017; 
În conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. (2) din 
Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
 

ORDIN: 
 

      Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
(C.J.S.U.) Brăila, după cum urmează: 
 
Nr. 
crt
. 

NUMELE și 
PRENUMELE 

 

FUNCȚIA ADMINISTRATIVĂ, 
INSTITUȚIA 

FUNCȚIA 
ÎN 

CADRUL 
C.J.S.U. 

1.  Cochino Mădălina Prefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila Preşedinte 
2.  Chiriac Iulian Francisk  Preşedinte, Consiliul Judeţean Brăila   

Vicepreşedin



te 
3.  Ion Cristian  Inspector-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 
 
Vicepreşedin
te 

4.  Ţiripa Marius - Aurelian Subprefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila Membru 
5.  Burlacu Georgică  Împuternicit prim-adjunct al inspectorului-şef, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” 
al Județului Brăila  

Membru 

6.  Gavriliu Marian Cristian Ofiţer specialist, Centrul Operațional, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” 
al Județului Brăila 

Membru 

7.  Soare Gheorghe  Comandantul Garnizoanei Brăila Membru 
8.  Glugă Constantin-

Adrian 
Inspector-şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Brăila 

Membru 

9.  Vîlsan Dorel  Împuternicit șef al Serviciului Rutier, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Brăila 

Membru 

10.  Novac Dănuț  Împuternicit șef birou, Biroul Judeţean de Poliţie 
Transporturi Brăila, 

Membru 
Secţia Regională de Poliţie 

Transporturi Galaţi 
11.  Moț Vasile  Împuternicit inspector-şef, Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Brăila 
Membru 

12.  Caloian George  Şef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 
Brăila 

Membru 

13.  Zală Renato-Paulu  Șef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila   Membru 
14.  Balaban Mihail  Şef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale 

Brăila 
Membru 

15.  Hărmănescu Petruş  Şef, Direcţia Judeţeană de Informaţii Brăila Membru 
16.  Rogozan Cornel Comandant, Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” 

Brăila 
Membru 

17.  Turiac Adrian 
  

Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila  Membru 

18.  Ciobanu-Morait Victor Inspector-şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Brăila 

Membru 

19.  Moroianu George  Şef Sector Brăila, Direcţia Regională Est, S.C. 
Distrigaz Sud Reţele S.R.L. Bucureşti 

Membru 

20.  Petrescu Dănuț  Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a 
Județului Brăila 

Membru 

21.  Iuga Viorica Manager general interimar, Serviciul de 
Ambulanţă Judeţean Brăila 

Membru 

22.  Roadevin Mihaela Medic-şef U.P.U. – coordonator S.M.U.R.D. Brăila Membru 
23.  Drăgan Gicu  Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor Brăila 
Membru 

24.  Cuzmin Ciprian  Director executiv, Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Brăila 

Membru 

25.  Tudorache Camelia 
Carmen 

Comisar-şef, Comisariatul Judeţean Brăila al 
Gărzii Naţionale de Mediu 

Membru 

26.  Drăgan Costel  Arhitect-şef, Consiliul Judeţean Brăila Membru 
27.  Turcitu Vasile  Director, Agenția Națională de Îmbunătățiri 

Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Dunărea Inferioară  

Membru 

28.  Cismaş Traian Director executiv, Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Brăila 

Membru 



29.  Vicol Costică  Director, Direcţia Silvică Brăila Membru 
30.  Dafina Florin Şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila Membru 
31.  Rădulescu Ştefan  Director, Societatea de Distribuție a Energiei 

Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de 
Distribuţie a Energiei Electrice Brăila 

Membru 

32.  Dumitru Nicuşor  Şef serviciu, Societatea Naţională de Transport 
Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş - 
Exploatare Teritorială Brăila 

Membru 

33.  Mangiurea Silviu Director general,  Compania de Utilităţi Publice 
„Dunărea” Brăila 

Membru 

34.  Rusinoiu Laurenţiu  Director general, S.C. Vard Brăila S.A. Membru 
35.  Canciu Cătălin Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Brăila 
Membru 

36.  Dieaconu Gabriel 
Valeriu 

Inginer-șef, Societatea Complexul Energetic 
Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Chiscani 

Membru 

37.  Brînză Vlăduţ  Căpitan şef de port, Căpitănia Portului Brăila Membru 
38.  Balaban Luminiţa 

Lenuţa 
Şef Agenţie Căi Navigabile Brăila Membru 

39.  Drăgan Petrică Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Brăila 

Membru 

40.  Focşa Florica  Director, Filiala „Crucea Roşie” Brăila Membru 
41.  Ritzinger Adrian DirectorBernh

ard 
 Membru executiv, Agenția Județeană pentru Plăți 

și Inspecție Socială Brăila 
      Art. 2. Se aprobă actualizarea componenţei consultanţilor în Comitetul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Brăila, după cum urmează: 
 
     
1.  Cireașă Sorin  Șef Centru Operațional, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 
Consultant 

2.  Bădică Alexandru Ofiţer principal I, Centrul Operațional, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” 
al Județului Brăila 

Consultant 

3.  Naidin Gigi Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Consultant 

4.  Stoian Ştefan Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Consultant 

5.  Chivu Violeta Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila 

Consultant 

6.  Manolache Tibi  Şef compartiment, Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Brăila 

Consultant 

7.  Bîrzoi Adrian 
Constantin 

Şef serviciu, Agenția Națională de Îmbunătățiri 
Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Dunărea Inferioară 
 

Consultant 

8.  Terinte Valentin  Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii 
Naţionale de Mediu  

Consultant 

9.  Şerban Valentin  Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale 
Brăila 

Consultant 

10.  Marin Cristian Doru  Inginer-şef, S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie 
Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie 
Brăila 

Consultant 

11.  Buzea Valerică Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Consultant 



Judeţeană Brăila 
12.  Rusu Marian  Inspector în construcţii, Inspectoratul Judeţean în 

Construcţii Brăila 
Consultant 

13.  Marcu Magdalena  Consilier superior, Consiliul Judeţean Brăila Consultant 
14.  Dogărescu Adrian  Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud 

Reţele S.R.L. Bucureşti, Direcţia Regională Est, 
Sector Brăila 

Consultant 

15.  Ștefan Florin  Manager sănătate și securitate în muncă, 
mediu și situații de urgență, S.C. Vard Brăila 
S.A. 

Consultant 

16.  Tîrhoacă Valentin  Şef, Secţia L 2 Brăila, Sucursala „Centrul 
Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii”  
C.F. Galaţi  

Consultant 

17.  Jipirescu Nicușor Şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia 
Teritorială Brăila 

Consultant 

18.  Rotaru Florin  Căpitan de port gradul I, Serviciul Siguranţa 
navigaţiei, Căpitănia Portului Brăila 

Consultant 

19.  Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate 
Publică a Județului Brăila 

Consultant 

20.  Iugulescu Mihail  Manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila Consultant 
21.  Ştefan Florin Director medical, Serviciul de Ambulanţă Judeţean 

Brăila 
Consultant 

22.  Eftimie Nicoleta  Şef, Centrul Medical Judeţean Brăila al 
Ministerului Afacerilor Interne 

Consultant 

23.  Geru Lucica  Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila 

Consultant 

24.  Velichi Eugen Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Brăila 

Consultant 

25.  Florescu Dan Marian  Inspector sanitar veterinar de stat, Centrul Medical 
Judeţean Brăila al Ministerului Afacerilor Interne 

Consultant 

26.  Huianu Romeo  Inginer, Direcţia Silvică Brăila Consultant 
27.  Cucu Florentin  Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de 

Jos”  
Consultant 

28.  Ivaşcu Robert - Daniel  Ofiţer specialist, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Brăila 

Consultant 

29.  Becheanu Adrian  Şef birou, Oficiul Județean de Telecomunicaţii Speciale 
Brăila 

Consultant 

30.  Tudorache Flavian  Inspector, Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
Oficiul Județean Brăila 

Consultant 

31.  Bounegru Elena-Anina  Şef, Oficiul Judeţean de Poştă Brăila Consultant 
32.  Grigore Emil  Şef compartiment, S.C. Romtelecom S.A. Consultant 
33.  Ene Viorel Inginer reţea date şi telefonie, S.C. UPC România 

S.R.L. 
Consultant 

34.  Labuneţi Silviu Coordonator tehnic, S.C. RCS & RDS S.A. Consultant 
35.  Nica Marin Căpitan de port specialist, Căpitănia Portului 

Brăila 
Consultant 

36.  Ștefan Gheorghe Iulian  Împuternicit șef birou I la Serviciul Cabinet – 
Centrul Operațional, Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Brăila 

Consultant 

37.  Ene Neculai Ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Brăila 

Consultant 



38.  Bonciu Neculai Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de 
Jos” 

Consultant 

39.  Moşescu Dan Florentin Economist, Agenţia Căi Navigabile Brăila Consultant 
40.  Ion Răzvan Inginer, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila Consultant 
41.  Nisipeanu Silviu Director executiv, Consiliul Judeţean Brăila Consultant 
42.  Dan Nicoleta Steluţa Biolog, Direcţia de Sănătate Publică a Județului 

Brăila  
Consultant 

43.  Nicoleta Negru Şef  birou, Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Brăila 

Consultant 

44.  Cherecheş Mădălina 
Florentina 

Şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură - Centrul Judeţean Brăila 

Consultant 

45.  Draghia Costică Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii 
Naţionale de Mediu 

Consultant 

46.  Ion Marian 
 

Maistru militar, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Brăila 

Consultant 

47.  Bertea Tanţa Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila 

Consultant 

48.  Ciobanu Ion Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila 

Consultant 

49.  Trufașu Titi Consilier superior, Serviciul TIAC, Agenția 
Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala 
Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunărea 
Inferioară  

Consultant 

50.  Avrămia Mihai Inginer, Direcția pentru Agricultură Județeană 
Brăila 

Consultant 

51.  Dima Constantin Consilier superior, Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură – Centrul Județean Brăila 

Consultant 

52.  Trifan Ionel Inginer, Consiliul Județean Brăila - Camera 
Agricolă 

Consultant 

 
 Art. 3. În cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, preşedintele Consiliului 
Judeţean    îndeplineşte   obligaţiile   preşedintelui   în   lipsa   acestuia,   iar    inspectorul-şef al  
Inspectoratului   pentru   Situaţii   de  Urgenţă  Judeţean  este  vicepreşedintele  cu   atribuţii   de 
coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei. 
 Art. 4. (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri sau consultanţi în cadrul 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a asigura continuitatea de  
reprezentare, sens în care vor face propuneri de înlocuire ori de câte ori intervin schimbări 
obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele nominalizate la articolele 1 şi 2.  
 (2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii comitetului şi 
consultanţii sunt înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, 
conform regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective. 
        Art. 5. Membrii şi consultanţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sunt obligaţi 
să informeze Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean 
asupra oricăror modificări survenite în denumirea sau datele de contact ale instituţiilor din care 
fac parte, precum şi în datele personale de contact.   
        Art. 6. Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 7 din 09.01.2017 
îşi încetează aplicabilitatea. 
        Art. 7. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare 
de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe 
site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
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Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
PREFECT, 

Mădălina COCHINO  
 
Avizat pentru legalitate Şef serviciu, Dana Florentina Galan  
Brăila, 12.04.2017 
Nr. 141 

   ROMÂNIA 

        
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA 
    PREFECT 
      ORDIN 

 
privind actualizarea componenţei grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, ale 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 
 
În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 

pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

Ţinând cont de prevederile art. 2, lit. „j” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului           nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

Având în vedere adresa nr. 2489/10.04.2017 a Direcţiei de Sănătate Publică a Județului 
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.  3873/10.04.2017; 

În baza referatului de aprobare nr. 4023/12.04.2017; 
În  conformitate cu prevederile art.  19, alin.  (1),  lit. „g”,  art. 26, alin. (1) şi ale art. 27,       

alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,    

 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

 
ORDIN: 

 
Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, 

ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, după cum urmează: 
1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale 
Tipuri de risc gestionate: 
a) inundaţii prin revărsări naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau 

blocajelor produse de gheţuri şi plutitori;  
b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice; 
c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi 

viscole, depuneri de gheaţă, chiciură, polei şi secetă (hidrologică); 
d) poluări accidentale ale resurselor de apă de suprafaţă şi/sau subterane. 
 
Coordonator grup: 
Turiac Adrian – Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila  
Membri: 
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1 Bădică Alexandru Ofiţer principal I, Centrul Operațional, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Dunărea” al Jude țului Brăila 

2 Manolache Tibi Şef compartiment, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila 
 

3 Bîrzoi Adrian 
Constantin 

Şef serviciu, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala 
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară  

4 Buzea Valerică  Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
5 Terinte Valentin  Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu 
6 Şerban Valentin  Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 
7 Balaban Mihail Şef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila 
8 Marin Cristian Doru  Inginer-şef, Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia 

Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila 
9 Nica Marin Căpitan de port specialist, Căpitănia Portului Brăila 
10 Stefan Gheorghe Iulian Împuternicit șef birou I la Serviciul Cabinet – Centrul Operațional, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 
11 Ene Neculai Ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 
12 Bonciu Neculai Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” 
13 Moşescu Dan Florentin Economist, Agenţia Căi Navigabile Brăila 

 
2. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi prăbuşirilor de teren 
Tipuri de risc gestionate: 
a) cutremure puternice de pământ 
b) prăbuşiri de teren şi/sau construcţii, instalaţii sau amenajări 
Coordonator grup: 

Ciobanu-Morait Victor – Inspector-şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Brăila 
 

1. Naidin Gigi  Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
Judeţului Brăila 

2. Rusu Marian  Inspector în construcţii, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Brăila 
3. Marcu Magdalena  Consilier superior, Consiliul Judeţean Brăila 
4. Balaban Mihail Şef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila 
5. Marin Cristian Doru  Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia 

Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila 
6. Dogărescu Adrian  Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 

Bucureşti, Direcţia Regională Est, Sector Brăila 
7. Ion Răzvan Inginer, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 

 
3. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de 

grave la  conducte magistrale şi urbane 
Tipuri de risc gestionate: 
a) accidente chimice cu implicaţii pe amplasament  
b) explozii, avarii şi incendii în industrie 
c) avarii deosebit de grave la  conducte magistrale şi urbane de transport gaze, produse 

petroliere şi energie electrică 
Coordonator grup: 
Moroianu George - Şef Sector Brăila, Direcţia Regională Est, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 

Bucureşti  
 
Membri: 
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1. Chivu Violeta Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
Judeţului Brăila 

2. Dogărescu Adrian Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 
Bucureşti, Direcţia Regională Est, Sector Brăila  

3. Marin Cristian Doru  Inginer-şef, Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord 
S.A., Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila 

4. Stefan Florin Manager sănătate si securitate în muncă, mediu si situatii de urgentă, 
S.C. Vard Brăila S.A. 

 
4. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru accidente  deosebit de grave pe căi de comunicaţii 
Tipuri de risc gestionate: 
a) accidente majore pe căile de transport rutiere şi/sau feroviare 
b) eşuarea sau scufundarea unor nave 
Coordonatori grup: 
Vîlsan Dorel -  Împuternicit sef al Serviciului Rutier, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Novac Dănut - Împuternicit sef birou, 

Brăila 
Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, 

Membri: 

Secţia 
Regională de Poliţie Transporturi Galaţi 

 
1. Stoian Ştefan Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Dunărea” al Judeţului Brăila 
2. Rogozan Cornel Comandant, Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu” Brăila 
3. Tîrhoacă Valentin  Şef, Secţia L 2 Brăila, Sucursala „Centrul Regional de Exploatare, 

Întreţinere şi Reparaţii”  C.F. Galaţi 
4. Jipirescu Nicușor Şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Teritorială 

Brăila 
5. Rotaru Florin Căpitan de port gradul I, Serviciul Siguranţa navigaţiei, Căpitănia 

Portului Brăila 
6. Terinte Valentin  Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de 

Mediu 
7. Nisipeanu Silviu Director executiv, Consiliul Judeţean Brăila 
8. Şerban Valentin  Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila 

 
5. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru îmbolnăviri în masă 
Tipuri de risc gestionate: epidemii 
Coordonator grup: 
Petrescu Dănut - Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila 
 
Membri: 
 

1. Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate Publică a Judetului Brăila 
2. Iugulescu Mihail  Manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila 
3. Ştefan Florin Director medical, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila 
4. Eftimie Nicoleta  Şef, Centrul Medical Judeţean Brăila al Ministerului Afacerilor Interne 
5. Bertea Tanţa Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Brăila 
6. Dan Nicoleta Steluţa Biolog, Direcţia de Sănătate Publică a Jude țului Brăila 

 
6. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru epizootii, contaminarea produselor vegetale şi animale, invazii de dăunători 
Tipuri de risc gestionate: 



34_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.4/2017 _____________ 
 
a) epizootii  
b) contaminarea chimică, biologică sau radioactivă a produselor vegetale şi/sau animale 
c) invazii dăunători 
Coordonator grup: 

Drăgan Gicu – Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila 
 
Membri: 
 

1. Ciobanu Ion Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila 
2. Buzea Valerică Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
3. Velichi Eugen Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
4. Florescu Dan Marian  Inspector sanitar veterinar de stat, Centrul Medical Judeţean Brăila al 

Ministerului Afacerilor Interne 
5. Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate Publică a Judetului Brăila 

 
7. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru incendii în masă 
Tipuri de risc gestionate: 
a) incendii la fondul forestier 
b) incendii la culturi de cereale păioase sau vegetaţie uscată 
Coordonator grup: 
Burlacu Georgică - Împuternicit prim-adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Jude țului Brăila 
 
Membri: 

1. Cireasă Sorin  Sef Centru Operațional, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Dunărea” al Jude țului Brăila 

2. Buzea Valerică  Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Brăila 
3. Huianu Romeo  Inginer, Direcţia Silvică Brăila 
4. Negru Nicoleta  Şef birou, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila 
5. Cherecheş Mădălina 

Florentina 
Şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul 
Judeţean Brăila 

6. Draghia Costică Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu 
 
8. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru accidente nucleare, căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos şi explozii 

necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor militare 
Tipuri de risc gestionate: 
a) accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice  
b) căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos 
c) explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor militare 
Coordonator grup: 
Gavriliu Marian Cristian - Ofiţer specialist, Centrul Operațional, Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă „Dunărea” al Jude țului Brăila 
 
Membri: 
 

1. Chivu Violeta  Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al 
Judetului Brăila 

2. Cucu Florentin  Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos” 
3. Ivaşcu Robert Daniel  Ofiţer specialist, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 
4. Lupu Mihaela  Coordonator compartiment, Direcţia de Sănătate Publică a Judetului Brăila 
5.  Ion Marian Maistru militar, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila 
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9. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru avarii ale sistemului de telecomunicaţii şi informatică 
Tipuri de risc gestionate: avarii ale sistemului de telecomunicaţii şi informatică 
Coordonator grup: 
Balaban Mihail -  Şef, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila 
 
Membri: 
 

1. Becheanu Adrian  Şef birou, Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Brăila 
2. Tudorache Flavian  Inspector, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii, Oficiul Judeţean Brăila 
3. Bounegru Elena-

Anina 
Şef, Oficiul Judeţean de Poştă Brăila 

4. Grigore Emil  Şef compartiment, S.C. Romtelecom S.A. 
5. Ene Viorel Inginer reţea date şi telefonie, S.C. UPC România S.R.L. 
6. Labuneţi Silviu Coordonator tehnic, S.C. RCS & RDS S.A. 

  
10. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de căderile de grindină, secetă 

pedologică si înghețuri timpurii sau târzii  
Tipuri de risc gestionate: 
a) căderi de grindină;  
b) secetă pedologică; 
c) înghețuri timpurii sau târzii. 
Coordonator grup: 
Vasile Turcitu – Director, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de 

Îmbunătătiri Funciare Dunărea Inferioară 
 
Membri: 

 
 

Art. 2. (1) Instituţiile care au persoane desemnate în grupurile de suport tehnic ale 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a asigura continuitatea de 
reprezentare, sens în care vor face propuneri de înlocuire ori de câte ori intervin schimbări 
obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele nominalizate la articolul 1.  

 (2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, componenţii 
grupurilor de suport tehnic vor fi înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de 
serviciu, conform regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective. 

 (3) Conducătorii instituţiilor cu reprezentare în grupurile de suport tehnic constituite 
pentru fiecare tip de risc, conform articolului 1, sunt obligaţi să informeze Centrul Operaţional din 
cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila asupra oricăror 
modificări survenite în denumirea sau datele de contact ale instituţiilor, precum şi în datele 
personale de contact ale celor implicaţi. 

Art. 3. Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 8 din                   
09.01.2017 îşi încetează aplicabilitatea. 

1. Trufasu Titi Consilier superior Serviciul TIAC, Agentia Natională de Îmbunătătiri 
Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătătiri Funciare Dunărea 
Inferioară  

2. Avrămia Mihai  Inginer, Directia pentru Agricultură Judeteană Brăila 
3. Dima Constantin Consilier superior, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură – 

Centrul Judetean Brăila 
4. Trifan Ionel Inginer, Consiliul Judetean Brăila - Camera Agricolă  
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Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 

comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 

 
Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila 

  PREFECT, 
    Mădălina COCHINO  

 
Avizat pentru legalitate Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
Brăila, 12.04.2017 
Nr. 142 

   ROMÂNIA 

        
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 

privind: actualizarea componenței comisiei judeţene de monitorizare a acţiunii având ca 
obiect acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din 
judeţul Brăila 

  
În conformitate cu art. 6, alin. 1 și alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/2002 privind 

acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial 
de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program 
normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza Ordinului Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice nr. 4577 din 20.07.2016 
privind structura anului şcolar 2016 – 2017; 

Ţinând cont de referatul nr. 4028/12.04.2017; 
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 
 

ORDIN: 
 

Art.1. Se actualizează componenţa nominală a Comisiei Judeţene, constituită pentru 
monitorizarea acţiunii având ca obiect acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, astfel:   
 

1. Mădălina Cochino Prefect  
2. Iulian Francisk Chiriac Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila  
3. Cătălin Canciu Inspector Școlar General – Inspectoratul Școlar Judeţean Brăila 
4. Dănuț Petrescu Director executiv – Direcţia de Sănătate Publică Brăila 
5. Mihaela Ciorășteanu Șef administrație -  Administrația Județeană a Finanţelor Publice Brăila 
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6. Dumitru Marta Comisar şef adjunct  – Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Brăila 
7. Gicu Drăgan Director executiv – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Brăila 
 

 
Art.2. Activitatea comisiei va fi coordonată de către Prefectul Județului Brăila. 
Art.3.(1)   Lunar, până la data de 7 a fiecărei luni pentru luna precedentă, instituțiile 

implicate în controlul condițiilor de asigurare a produselor lactate și de panificație vor transmite 
raportări cu privire la rezultatele controalelor.  

(2) Raportările vor fi centralizate în cadrul Serviciului ”Monitorizare servicii publice 
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică” - 
compartiment Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice şi Activităţi pentru Situaţii de 
Urgenţă.  

Art.4. La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 25 din 19.01.2017 își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.5. Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități 
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl va 
aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, www.prefecturabraila.ro. 

 
PREFECT, 

 
Mădălina COCHINO 

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina 
Brăila, 12.04.2017 
Nr. 143  
   

   ROMÂNIA 

        
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
privind convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 

proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării 
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei 
Viziru, judeţul Brăila   

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru 

stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate 
în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

Având în vedere adresa nr. 5449/27.04.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
4423/27.04.2017, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Viziru, în 
vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină; 
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În baza referatului de aprobare nr. 4439/28.04.2017 

În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

Art. 1. Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de 
boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Viziru, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 279/08.08.2016, în data de 02.05.2017, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei Viziru. 

Art.  2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza 
enzootică bovină, din gospodăria proprietarului Corbu Florin și din gospodăria proprietarului Corbu 
Neluțu. 

Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  

 Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare 
de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, 
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe 
site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Brăila. 
 

PREFECT, 
       
 Mădălina COCHINO  

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan  
Brăila, 28.04.2017 
Nr. 161        ROMÂNIA 

        
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 
privind convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 

proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării 
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei 
Siliștea, judeţul Brăila   

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru 

stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate 
în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

Având în vedere adresa nr. 5449/27.04.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
4423/27.04.2017, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, în 
vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină; 

http://www.prefecturabraila.ro/�
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În baza referatului de aprobare nr. 4440/28.04.2017 

           În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

Art. 1. Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de 
boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 279/08.08.2016, în data de 05.05.2017, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei Siliștea. 

Art.  2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza 
enzootică bovină, din gospodăria proprietarului Vasiloiu Mihai. 

Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  

 Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 

 
PREFECT, 

Mădălina COCHINO  
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan  
Brăila, 28.04.2017 
Nr. 162 

   ROMÂNIA 

        
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA 
PREFECT 

ORDIN 
 
privind convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 

proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării 
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei 
Vădeni, judeţul Brăila   

 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru 

stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate 
în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

     Având în vedere adresa nr. 5449/27.04.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 
4423/27.04.2017, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vădeni, în vederea 
evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină; 

http://www.prefecturabraila.ro/�
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În baza referatului de aprobare nr. 4441/28.04.2017 

      În  temeiul  prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul 

ORDIN: 
 

Art. 1. Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de 
boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vădeni, actualizată prin Ordinul Prefectului 
nr. 279/08.08.2016, în data de 05.05.2017, ora 11:00, la sediul Primăriei Comunei Vădeni. 

Art.  2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza 
enzootică bovină, din gospodăria proprietarului Chirițescu Florentin. 

Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.  

 Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii 
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al 
judeţului Brăila. 

PREFECT, 
 
       Mădălina COCHINO  

 
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galan 
Brăila, 28.04.2017 
Nr. 163 
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