
REGISTRU HOTARARI – ANUL 2021 

 

 

1. Hotararea nr. 1/08.01.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Paladi George-Adrian și 

declararea “vacant” a locului deținut 

 

2. Hotararea nr. 2/08.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii 

de dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 2020, din excedentul bugetar al anilor 

precedenti 
 

3. Hotararea nr. 3/28.01.2021 privind completarea componentei nominale a comisiei 

pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale - initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

4. Hotararea nr. 4/28.01.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine 

Publica Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 

Braila 

 

5. Hotararea nr. 5/28.01.2021 privind  aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant 

special din judetul Braila, pentru anul scolar 2021-2022 - initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

6. Hotararea nr.6/28.01.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza 

D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitie: “Reabilitare Pavilion B (Constructiile C1, C6, C7), 

Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Str. Pietatii, nr. 1” - initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

7. Hotararea nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza 

     D.A.L.I. ( Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitie : " Reabilitare Drum Judetean DJ 203R, km 

0+000 – km 35+530” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

 

8. Hotararea nr. 8/28.01.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 

217/31.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare 

Regionala Sud-Est si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si a contributiei de 2% 

din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare intocmirii documentatiilor tehnico-economice 

pentru proiectul "Reabilitare drum judetean DJ 203R km 0+000 – km 35+530", in vederea 

depunerii proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte 

finantate in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de 

interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura si infrastructura si 

servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic” - initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 



9. Hotararea nr.9/28.01.2021 privind  aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul 

Brăila  și Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea implementării Programului 

cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2021- 

initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

10. Hotararea nr.10/28.01.2021  pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile 

anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale 

Unităților Administrativ Teritoriale Romanu, Visani, Jirlau, Galbenu, Bertestii de Jos, Dudesti, 

Faurei, Surdila-Gaiseanca, Gropeni, Tufesti, Gemenele - initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

11. Hotararea nr.11/28.01.2021 pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile 

anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale 

Unităților Administrativ Teritoriale: Ianca, Baraganul, Tudor Vladimirescu, Frecatei si Viziru - 

initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

12. Hotararea nr.12/28.01.2021 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar 

Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe - initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

13. Hotararea nr.13/28.01.2021 privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la 

locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de 

prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte 

si a Listei de repartitie, etapa IV- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

 

14. Hotararea nr.14/28.01.2021 privind aprobarea transmiterii imobilului situat in 

municipiul Braila str. Hepites nr.14, in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situatii de 

Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila pe o perioada de 10 ani - initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

15. Hotararea nr.15/28.01.2021 privind  desemnarea reprezentantilor Unitatilor 

Administrativ Teritoriale Judetul Braila in organele de conducere, administrare si control ale 

Asociatiei de  Cooperare si Parteneriat Local pentru dezvoltarea Statiunii Lacu Sarat Braila - 

initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

16. Hotararea nr.16/28.01.2021 privind  aprobarea unei plati partiale din contributia  

baneasca cu titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a 

Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2021 

 

17. Hotararea nr.17/15.02.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Adetu Ionel și declararea 

“vacant” a locului deținut  

 

18. Hotararea nr.18/15.02.2021 privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-

teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata  si a sumelor 



alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru 

sustinerea programelor de dezvoltare locala si     pentru proiecte de infrastructura care 

necesita cofinantare locala, pentru proiectul de buget  pe anul 2021 si estimarile pentru anii 

2022 – 2024  

 

19. Hotararea nr.19/26.02.2021 privind completarea componentei nominale a comisiei de 

strategii,studii,prognoze economico-sociale   

 

20. Hotararea nr.20/26.02.2021 privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr. 307 / 21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

21. Hotararea nr.21/26.02.2021  privind Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite in 

cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul judetului Braila, precum si a masurilor 

educative aferente, pentru anii scolari 2021-2022, 2022-2023  

 

22. Hotararea nr.22/26.02.2021 pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile 

anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale 

Unităților Administrativ Teritoriale Rimnicelu si Maxineni  

 

23. Hotararea nr.23/26.02.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza 

D.A.L.I. (Documentatie de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii: „Desfiintare cos de fum (C17) din incinta Pavilionului A al 

Spitalului Judetean de Urgenta Braila”  

 

24. Hotararea nr.24/26.02.2021 privind modificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului 

Judetean nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar 

de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al Consiliului 

Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale 

administratiei publice 

 

25.  Hotararea nr.25/26.02.2021  privind aprobarea modificarii anexei nr.1 din Hotararea 

Consiliului Judetean Braila nr.284/18.11.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului 

de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 

drumului judetean DJ 212 C- traseu :Stancuta - Dunarea Bac si completarea datelor de 

identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila  

 

26. Hotararea nr.26/26.02.2021 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 

Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare 

Durabila” Braila, a imobilului Vila Lacramioara, proprietate privata a judetului Braila,  situat in 

Statiunea Lacu Sarat, localitatea Chiscani, judetul Braila, pana la data de 31.12.2025 

 

27.  Hotararea nr.27/26.02.2021  privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in 

folosinta gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in suprafata de 23 

mp din imobilul Sala Polivalenta, situat in municipiul Braila, Parcul Monument -Kiseleff, 

proprietate publica a judetului Braila, pe o perioada de 2 ani   

 



28. Hotararea nr.28/26.02.2021 privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in 
folosinta gratuita, cu o perioada de 10 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul 
Administrativ, proprietate publica a statului si administrarea Consiliului Judetean Braila, situat 
in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, judetul Braila, Autoritatii Electorale         
Permanente  

 

29. Hotararea nr.29/26.02.2021  privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in 
domeniul public  al judetului Braila a imobilului situat in municipiul Braila, str.Polona nr.14, 
aflat in administrarea Muzeului Brailei „Carol I”  

 

30. Hotararea nr.30/26.02.2021 privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in 
domeniul public  al judetului Braila a imobilului situat in municipiul Braila, str.Marasesti nr.1, 
aflat in administrarea Scolii Populare de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”  

 

31. Hotararea nr.31/26.02.2021 privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in municipiul Braila, Str.Pietatii nr.1, apartinand domeniului public al Judetului 
Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila 

 

32.  Hotararea nr.32/26.02.2021 privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in comuna Movila Miresii, judetul Braila, cuprins in „Sistemul Zonal de 
alimentare cu apa Gropeni – Ianca – Movila Miresii” , apartinand domeniului public al 
Judetului Braila, ca urmare a lucrarilor de cadastru sistematic  

 

33. Hotararea nr.33/26.02.2021 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a 
cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte 
destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii etapa IV  

 

34. Hotararea nr.34/26.02.2021 privind aprobarea modificarii Hotararii nr.037 din 13 
februarie 2020 a Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 
perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT Judetul 
Braila  

 

35. Hotararea nr.35/26.02.2021 privind modificarea Hotararii nr.038 din 13 februarie 2020 a 
Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de 
Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor 
realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul 
Braila in perioada 2014 – 2020  

 

36. Hotararea nr.36/26.02.2021 privind modificarea Hotararii nr. 040 din 13 februarie 2020 
a Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor/Tarifelor 
Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 
perioada 2014 – 2020  

 

37. Hotararea nr.37/26.02.2021 privind modificarea Hotararii nr.041 din 13 februarie 2020 a 
Consiliului Judetean Braila privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre 
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 
perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente  

 



38. Hotararea nr.38/26.02.2021 privind aprobarea Actului Aditional nr.24 - privind 
modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - 
Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale - Partea de 
Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa 
si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza 
Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025 

 

39.  Hotararea nr.39/26.02.2021 privind aprobarea unei plati partiale din contributia 
baneasca cu titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a 
Handbal Club “Dunarea”Braila pe anul 2021  

 

40. Hotararea nr.40/26.02.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate intocmit in 
vederea concesionarii prin licitatie a imobilului, situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului 
nr. 15C,  Lot 2/1, inscris in cartea funciara nr. 95579, pentru desfasurarea unor activitati 
corespunzatoare codului CAEN  8559 - alte forme de invatamant, aflat in domeniul public al 
judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila  

 

41. Hotararea nr.41/24.03.2021 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii 
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2021 si a sumelor estimate pe anii 
2022- 2024  

 

42. Hotararea nr.42/24.03.2021 privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a 
procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anii 2022-2024   

 

43. Hotararea nr.43/24.03.2021 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit 
estimat a fi incasat la bugetul de stat pe anul 2021, pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare 
locala, precum si pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unitatile administrativ- teritoriale 
din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile propria, astfel cum sunt definite la 
art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din sume 
defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2021 

 

44. Hotararea nr.44/31.03.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean 
Braila in Adunarea Generala a Handbal Club  Dunarea Braila  

 

45. Hotararea nr.45/31.03.2021privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean 
Braila in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului 
general al judetului Braila  

 

46. Hotararea nr.46/31.03.2021privind completarea componentei nominale a comisiei de 
strategii,studii,prognoze economico-sociale  

 

47. Hotararea nr.47/31.03.2021privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine 
Publica Braila  

 

48. Hotararea nr.48/31.03.2021privind aprobarea Regulamentului de predare/primire a 
documentatiilor anexate la cererile depuse la Registratura generala a Consiliului Judetean 



Braila in vederea emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare, avizelor structurii de 
specialitate si avizelor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism  

 

49. Hotararea nr.49/31.03.2021privind aprobarea Planului anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului 
Judetean Braila pe anul 2021 

 

50. Hotararea nr.50/31.03.2021privind emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale 
de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților 
Administrativ Teritoriale Insuratei si Salcia Tudor  

 

51. Hotararea nr.51/31.03.2021privind modificarea Anexei Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr.6/2019 privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita 
catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a Judetului Braila, a unui autoturism 
proprietate privata a Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data de 31.01.2025 

 

52.  Hotararea nr.52/31.03.2021 privind  aprobarea propunerii de trecere a imobilului 
“Palatul Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, din proprietatea 
publica a statului in proprietatea publica a judetului Braila  

 

53. Hotararea nr.53/31.03.2021 privind  aprobarea propunerii de trecere a imobilului ,,Garaj 
auto calatori” situat in municipiul Braila, Soseaua Ramnicu Sarat nr. 117, din proprietatea 
publica a statului in  proprietatea publica a judetului Braila  

 

54. Hotararea nr.54/31.03.2021privind aprobarea concesionarii prin licitatie a imobilului, 
situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 15C, Lot 2/1, înscris în cartea funciara nr. 
95579, aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila 

 

55. Hotararea nr.55/12.04.2021 privind  aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 
si estimarile pe anii 2022-2024 

 

56. Hotararea nr.56/16.04.2021 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de 
parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si 
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila,  aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean 
Braila nr. 217/31.08.2020 cu modificarile ulterioare, incheiat pentru realizarea proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv 
variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice 
(tabere scolare)”  

 

57. Hotararea nr.57/16.04.2021 privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a 
Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “Dunarea pe anul 
2021  

 

58. Hotararea nr.58/28.04.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.254/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in 
Consiliul de Administratie al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila  

 

59. Hotararea nr.59/28.04.2021  privind  aprobarea modificarii Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.258/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila  

 



60. Hotararea nr.60/28.04.2021 privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine 
Publica Braila 

 

61.  Hotararea nr.61/28.04.2021 privind  aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila 

 

62.  Hotararea nr.62/28.04.2021 privind  aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila  

 

63. Hotararea nr.63/28.04.2021 privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 307 / 21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

64. Hotararea nr.64/28.04.2021 privind  aprobarea Regulamentelor de organizare si 
functionare ale serviciilor sociale rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, 
organizate in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 

65.  Hotararea nr.65/28.04.2021 pentru emiterea avizului consultativ pentru Planul anual 
de acțiune privind serviciile sociale ale UAT Unirea pentru anul 2021 

 

66. Hotararea nr.66/28.04.2021 privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de 
documente create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de 
interes public  

 

67. Hotararea nr.67/28.04.2021 privind modificarea anexei 3 la Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.230/30.10.2019, privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la 
locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de 
prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, 
a Listei de repartitie, precum si a Listei solicitantilor care nu au acces la locuinte, etapa II 

 

68. Hotararea nr.68/28.04.2021 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 240/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului 
de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 202B- traseu: Latinu-Gurguieti-Sihleanu- Scortaru Nou- Gemenele-Movila Miresii-
Tepes Voda-Urleasca si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al 
judetului Braila 

 

69. Hotararea nr.69/28.04.2021 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 279/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului 
de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 211partial- traseu: limita județ Ialomița - Roșiori – Tătaru -Dudești – Dudescu - 
Zăvoaia-Bordei Verde (DJ 211A) si completarea datelor de identificare in inventarul 
domeniului public al judetului Braila 

 

70. Hotararea nr.70/28.04.2021 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din  Hotararea 
Consilului Judetean Braila nr. 282/2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 203 T - traseu: Jirlău - Vișani (DJ203A) si completarea datelor de identificare in 
inventarul domeniului public al judetului Braila 

 

71. Hotararea nr.71/28.04.2021 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 297/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului 



de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc – Jirlău –Făurei - Brateșu 
Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia -Însurăței si completarea datelor 
de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila 

 

72. Hotararea nr.72/28.04.2021 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 298/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului 
de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 203A- traseu: Limita județ Buzău – Plășoiu – Câineni Băi – Vișani – Drogu – 
Zamfirești – Galbenu si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al 
judetului Braila 

 

73. Hotararea nr.73/28.04.2021 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 300/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului 
de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 203P - traseu: Cireșu -Vultureni si completarea datelor de identificare in 
inventarul domeniului public al judetului Braila 

 

74. Hotararea nr.74/28.04.2021 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 339/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului 
de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 203 S- traseu: Surdila Găiseanca (DN 2B) - Făurei si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila 

 

75. Hotararea nr.75/28.04.2021 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotararea 
Consiliului Judetean Brăila nr. 340/30.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului 
de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 212 - traseu: Chiscani – Tichilesti – Gropeni - Tufești - Cuza Vodă - Spiru Haret -  
Berteștii de Jos - Berteștii de Sus - Mihai Bravu - limita județ Ialomița si completarea datelor 
de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila  

 

76. Hotararea nr.76/28.04.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 
275/2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti pentru 
autovehiculele aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, 
institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale administratiei publice, 
Anexele nr. 2 și 14  

 

77. Hotararea nr.77/28.04.2021 privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia 
Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2021  

 

78. Hotararea nr.78/28.04.2021 privind aprobarea contributiei, pentru anul 2021 a judetului 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii 
„Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de asociere intre 
judetul Braila si Municipiul Braila nr.303/16.11.2018  

 

79. Hotararea nr.79/28.04.2021 privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru 
anul  2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila GAZ”  

 

80. Hotararea nr.80/28.04.2021 privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru 
anul 2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „DUNAREA” Braila  

 



81. Hotararea nr.81/28.04.2021 privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru 
anul 2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila  

 

82. Hotararea nr.82/28.04.2021 privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care 
apartin domeniului privat al judetului Braila  

 

83. Hotararea nr.83/28.04.2021 privind aprobarea contului de executiei a bugetului local si 
a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 
nivelul Judetului Braila la trimestrul I al anului 2021 

 

84. Hotararea nr.84/27.05.2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Unitatea 
Administrativ Teritoriala a Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila si Agentia Nationala 
pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati  (ANES), Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila si Spitalul Judetean de Urgenta Braila, in scopul infiintarii 
Centrului de interventie pentru victimele violentei sexuale, in cadrul proiectului “Sprijin pentru 
implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania” implementat de ANES, finantat prin 
Programul Justitie, in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021  

 

85. Hotararea nr.85/27.05.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Consiliului Judetean Braila  

 

86. Hotararea nr.86/27.05.2021 privind aprobarea Regulamentelor de organizare si 
functionare ale serviciilor sociale de zi destinate copiilor cu dizabilitati, organizate in cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

87. Hotararea nr.87/27.05.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.61/28.04.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila  

 

88. Hotararea nr.88/27.05.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.307/21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

89. Hotararea nr.89/27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, 
criteriile si procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei 
fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2021  

 

90.  Hotararea nr.90/27.05.2021 privind aprobarea “Programului pentru finantarea 
nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2021  

 

91. Hotararea nr.91/27.05.2021 privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al 
Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a 
Judetului Braila pentru anul 2021  

 

92. Hotararea nr.92/27.05.2021 privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al 
Asociatiei „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare 
Durabila” Braila pentru anul 2021 

 

93. Hotararea nr.93/27.05.2021 privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 
1.252,00 mp, situat in Municipiul Braila, str. Mihail Sebastian nr. 19, inscris in Cartea Funciara 
nr. 70475/Braila, din domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean 
Braila, in domeniul public al Municipiului Braila  



 

94. Hotararea nr.94/27.05.2021 privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale 
imobilelor, proprietate publica a judetului Braila, situate in municipiul Braila, Piata Traian nr.3, 
Str.Belvedere nr.1, Str.Cetatii nr.70, Str.Gradinii Publice nr.20B, Str. Pietatii nr.1 si Str.Ana 
Aslan nr.29, ca urmare a finalizarii proiectului” Servicii de elaborare a ridicarilor topografice, a 
releveelor si studiilor istorice ale monumentelor cuprinse in Lista Monumentelor Istorice – 
2015, aferenta judetului Braila”  

 

95. Hotararea nr.95/27.05.2021 privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului 
local al Judetului Braila si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii si a situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020  

 

96. Hotararea nr.96/27.05.2021 privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe 
anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 

 

97. Hotararea nr.97/30.06.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Judetean Braila in calitate de „consilier responsabil cu afacerile UE”  

 

98. Hotararea nr.98/30.06.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila 

 

99. Hotararea nr.99/30.06.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Scolii Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila  

 

100. Hotararea nr.100/30.06.2021 privind modificarea componentei Colegiului Director al 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

101. Hotararea nr.101/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Bibliotecii Judetene « Panait Istrati » Braila  

 

102. Hotararea nr.102/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului de plasament in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, 
exploatat, organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Braila  

 

103. Hotararea nr.103/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului 
care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal, organizat in  cadrul  Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

104. Hotararea nr.104/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea 
asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale 
– Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru 
anul 2021 

 

105. Hotararea nr.105/30.06.2021 privind actualizarea Monografiei economico-militara a 
judetului Braila  

 

106. Hotararea nr.106/30.06.2021 privind aprobarea achitarii contributiei Consiliului 
Judetean Braila la bugetul Agentiei pentru Dezvoltarea Regionala Sud-Est (ADR SE) pentru 
anul 2021  



 

107. Hotararea nr.107/30.06.2021 privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 381,05 
mp, situat in Comuna Vadeni, Judetul Braila, din domeniul public al Judetului Braila si 
administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al statului si administrarea 
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A., in vederea realizarii obiectivului de investitii „ Pod peste Dunare in 
zona Braila”  

 

108. Hotararea nr.108/30.06.2021 privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 

 

109. Hotararea nr.109/22.07.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.307/21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si  statului de functii ale Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

110. Hotararea nr.110/22.07.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Scolii Populare de Arte si Meserii  « Vespasian Lungu » Braila  

 

111. Hotararea nr.111/22.07.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 185/27 noiembrie 2015 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Judetean de 
Evidenta Persoanelor Braila in Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila si 
aprobarea organigramei, a ststului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare 

 

112.    Hotararea nr.112/22.07.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.336/21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii 
Judetene „Panait Istrati”  Braila  

 

113. Hotararea nr.113/22.07.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila  

 

114. Hotararea nr.114/22.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare al Scolii Populare de Arte si Meserii  « Vespasian Lungu » Braila  

 

115.  Hotararea nr.115/22.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Complexului de tip familial pentru copii cu dizabilitati „Surasul Copilariei”, 
organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

116. Hotararea nr.116/22.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Complexului de tip familial « Universul Copiilor », organizat in cadrul  Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

117. Hotararea nr.117/22.07.2021 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul de 
parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si 
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila,  aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean 
Braila nr. 217/31.08.2020 cu modificarile ulterioare, incheiat pentru realizarea proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv 
variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice 
(tabere scolare)”  

 



118. Hotararea nr.118/22.07.2021 privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a 
Deseurilor in judetul Braila 2020-2025  

 

119. Hotararea nr.119/22.07.2021 privind aprobarea finantarii programului sportiv “Fotbal, 
prezent si viitor – Faza a II-a” al  Clubului Sportiv Viitorul Ianca  

 

120. Hotararea nr.120/22.07.2021 privind aprobarea finantarii programului sportiv 
“Renasterea voleiului brăilean de performanţă” al  Clubului Sportiv Sport Plus Brăila  

 

121. Hotararea nr.121/22.07.2021 privind aprobarea finantarii programului sportiv „Dacia 
Unirea – Drumul spre performanta in fotbalul brailean” al Asociaţiei Fotbal Club 1919 Dacia 
Unirea Braila  

 

122. Hotararea nr.122/22.07.2021 privind aprobarea finantarii programului sportiv “Educatie 
si sanatate prin baschet” al  Clubului Sportiv Cuza Pirates Braila 

 

123. Hotararea nr.123/22.07.2021 privind aprobarea propunerii de a solicita Guvernului 
revocarea  dreptului de administrare al Consiliului Judetean Braila asupra imobilului aflat in 
domeniul public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa parte integranta 
din prezenta hotarare, care a facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 1269/2007 privind 
schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor parti dintr-un 
imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in 
vederea darii in administrarea Ministerului Apararii Nationale  

 

124. Hotararea nr.124/22.07.2021 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, catre 
Asociatia de Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila, a 
suprafetei de 26,52 mp din imobilul Vila Lacramioara, situat in Statiunea Lacu Sarat, pana la 
data de 31.12.2025  

 

125. Hotararea nr.125/22.07.2021 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o 
perioada de 6 ani, a unui mijloc fix, catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a 
judetului Braila  

 

126. Hotararea nr.126/22.07.2021  privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, apartinand domeniului public al 
Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila 

 

127.  Hotararea nr.127/22.07.2021  privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in Municipiul Braila, str. Pietatii nr.1, apartinand domeniului public al Judetului 
Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila  

 

128. Hotararea nr.128/22.07.2021  privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in Braila, B-dul Independentei nr.251, apartinand domeniului public al 
Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila  

 

129. Hotararea nr.129/22.07.2021  privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.325/21.12.2020 privind stabilirea  taxelor si  tarifelor reprezentand venituri 
proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia,  pentru 
anul fiscal 2021  

 

130. Hotararea nr.130/22.07.2021 privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte 
activitati desfasurate, precum si unele facilitati pentru anul scolar 2021-2022, a Planurilor de 



invatamant pentru anul scolar 2021-2022 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu 
titlu gratuit, in scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala  

 

131. Hotararea nr.131/22.07.2021  privind aprobarea contului de executie a bugetului local 
si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 
la trimestrul al II-lea al anului 2021  

 

132. Hotararea nr.132/22.07.2021  privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024  

 

133. Hotararea nr.133/22.07.2021 privind aprobarea actualizarii de identificare si a valorilor 
drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2020 

 

134.  Hotararea nr.134/22.07.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea santurilor pe str. Rm. Sarat prin realizarea de 
rigole carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane intre strazile Lalelelor - Zorilor, 
respectiv str.Baltii - Gradinarilor, in comuna Jirlau, judetul Braila”  

 

135. Hotararea nr.135/22.07.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strazi comunale 
secundare: strada Nordului si strada Horei, in localitatea Sihleanu, comuna Scortaru Nou, 
judetul Braila”  

 

136. Hotararea nr.136/22.07.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire cladire multifunctionala pentru 
servicii sociale”, rest de executat  

 

137. Hotararea nr.137/22.07.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire piata agroalimentara comuna 
Baraganul, judetul Braila”  

 

138. Hotararea nr.138/22.07.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strazi comunale: strada 
Crizantemei, in localitatea Scortaru Nou, comuna Scortaru Nou, judetul Braila”, rest de 
executat  

 

139. Hotararea nr.139/22.07.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Extindere strada Eroilor in comuna Tufesti, 
judetul Braila”  

 

140. Hotararea nr.140/16.08.2021  privind aprobarea „Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor” la nivelului judetului Braila  

 

141. Hotararea nr.141/16.08.2021  privind aprobarea finantarii proiectului “Un singur oras, 
mai multe culturi” al Asociatiei Culturale CINEFEEL Braila  

 



142. Hotararea nr.142/16.08.2021  privind aprobarea finantarii proiectului « Braila culturala » 
al Asociatiei    « Pentru Adevar » Braila 

 

143.  Hotararea nr.143/16.08.2021  privind aprobarea achitarii cotizatiei anuale de membru 
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara « Sud-Est » pentru Situatii de Urgenta, pentru anul 
2021  

 

144. Hotararea nr.144/16.08.2021  privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Infiintare teren de sport in sat Oancea, 
comuna Romanu, judetul Braila”  

 

145. Hotararea nr.145/16.08.2021  privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare accese auto-pietonale in 
localitatea Latinu, comuna Maxineni, judetul Braila”  

 

146. Hotararea nr.146/16.08.2021  privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare accese auto-pietonale in 
localitatea Corbu Nou, comuna Maxineni, judetul Braila”  

 

147. Hotararea nr.147/16.08.2021   privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren de sport multifunctional in 
localitatea Valea Canepii, comuna Unirea, judetul Braila”  

 

148. Hotararea nr.148/16.08.2021  privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare Scoala Gimnaziala Unirea, 
structura Unirea, comuna Unirea, judetul Braila”  

 

149. Hotararea nr.149/16.08.2021  privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu Municipiul Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strazi Cartier Lacu Dulce”, rest de executat 

 

150.  Hotararea nr.150/16.08.2021  privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire piata agroalimentara sat Mihai 
Bravu, comuna Victoria, judetul Braila”  

 

151. Hotararea nr.151/16.08.2021  privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de drumuri retele stradale: sat 
Victoria si sat Mihai Bravu, in comuna Victoria, judetul Braila”  

 

152. Hotararea nr.152/16.08.2021  privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare centru civic in localitatile 
Martacesti si Silistea, comuna Silistea, judetul Braila”, rest de executat  

 

153. Hotararea nr.153/16.08.2021  privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele pentru 



cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Balastare drum cimitir, comuna Gemenele, 
judetul Braila”  

 

154. Hotararea nr.154/16.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Desfiintare corp C1, C2, C3, construire 
gradinita, sat Zavoaia, comuna Zavoaia, judetul Braila”  

 

155. Hotararea nr.155/31.08.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.130/22 iulie 2021 privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati desfasurate, 
precum si unele facilitate pentru anul scolar 2021-2022, a Planurilor de invatamant pentru 
anul scolar 2021-2022 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu titlu gratuit, in scopul 
cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala- initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

156. Hotararea nr.156/31.08.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul 
privat al judetului Braila, a unui numar de 377 arbori apartinand plantatiilor rutiere (partial), 
amplasate pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea valorificarii prin vanzare, 
organizata prin licitatie publica cu strigare, cu preselectie 

 

157. Hotararea nr.157/31.08.2021 privind aprobarea valorificarii prin vanzare, organizata 
prin licitatie publica cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 1079 arbori, situati pe 
aliniamentul unor drumuri judetene, cu un volum brut de masa lemnoasa de 3309,27 mc, 
apartinand domeniului privat al judetului Braila  

 

158. Hotararea nr.158/31.08.2021 pentru emiterea avizului consultativ pentru Planul anual 
de actiune privind serviciile sociale ale UAT Mircea Voda pentru anul 2021 

 

159. Hotararea nr.159/31.08.2021 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui mijloc fix 

 

160. Hotararea nr.160/31.08.2021 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o 
perioada de 6 ani, a unui bun de natura obiectelor de inventar, catre Secretariatul Tehnic al 
Comisiei Mixte de Rechizitiia judetului Braila 

 

161. Hotararea nr.161/31.08.2021 privind aprobarea finantarii programului sportiv “Oina-
Traditie si continuitate la Surdila Greci – Participarea la Cupa Satelor 2021” al Asociatiei Club 
Sportiv Victoria, Surdila Greci  

 

162. Hotararea nr.162/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții „Spatii recreere si activitati sportive in aer 
liber – modificare solutie”  

 

163. Hotararea nr.163/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Baraganului, oras Faurei, judetul 
Braila”  

 

164. Hotararea nr.164/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Infiintare sistem de supraveghere video in 
comuna Gradistea, judetul Braila”  



 

165. Hotararea nr.165/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare covor asfaltic Drum 
comunal DC 47 pe o lungime de 1000 m”  

 

166. Hotararea nr.166/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistem de supraveghere video cu 
circuit inchis a localitatii Esna” 

 

167. Hotararea nr.167/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare si extindere scoala gimnaziala 
“Petre Carp” Tufesti, in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare” – rest de executat  

 

168. Hotararea nr.168/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Teren multisport 44*22m Tufesti”  

 

169. Hotararea nr.169/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Ianca, prin Consiliul Local al orasului Ianca pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare drum exploatare sat Plopu”  

 

170. Hotararea nr.170/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Ianca, prin Consiliul Local al orasului Ianca pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare termica corp cladire Scoala gimnaziala din 
structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu” 

 

171. Hotararea nr.171/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila 
Gaiseanca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare prelungire 
strada Eroilor pana la cimitir in satul Surdila Gaiseanca, com. Surdila Gaiseanca, jud. Braila” 

 

172. Hotararea nr.172/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Amenanajare si dotare exterioara loc de joaca si spatiu 
recreere Gradinita Viziru, comuna Viziru”  

 

173. Hotararea nr.173/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare spatiu public cu destinatie de recreere si loc 
de joaca Lanurile, comuna Viziru, judetul Braila”  

 

174. Hotararea nr.174/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare si amenajare parcare str.Cuvioasa 
Parascheva, sat Chiscani, com. Chiscani, judetul Braila”  

 

175. Hotararea nr.175/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii de Jos 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire sediu multifunctional in 
comuna Bertestii de Jos, judetul Braila”  



 

176. Hotararea nr.176/31.08.2021 privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024  

 

177. Hotararea nr.177/31.08.2021 privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare DC21, de la km 6+230 la km 
8+785, oras Insuratei, judetul Braila”  

 

178. Hotararea nr.178/31.08.2021 privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila 
Gaiseanca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Desfiintare constructii C1 
si C2 si construire sediu multifunctional – parter – in sat Filipesti, com. Surdila Gaiseanca, jud. 
Braila”  

 

179. Hotararea nr.179/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Realizarea si dotarea spatiului de joaca si recreere in 
cadrul Scolii nr.2, str. Rm. Sarat nr.91, in comuna Jirlau, judetul Braila”  

 

180. Hotararea nr.180/31.08.2021 privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de amenajare accese porti 
proprietati si trotuare: strada Stefan cel Mare (DC 57km 29+200 – km 30+093) sat Agaua, 
comuna Frecatei, judetul Braila”  

 

181. Hotararea nr.181/31.08.2021 privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Mircea Voda, prin Consiliul Local al comunei Mircea Voda pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire mini-teren de fotbal si 
imprejmuire inalta, grup sanitar, reamenajare spatiu joaca copii, amenajare alei si imprejmuire 
teren comuna Mircea Voda, judetul Braila”  

 

182. Hotararea nr.182/31.08.2021 privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Refacere imprejmuire stradala teren 
scoala si gradinita Constantin Gabrielescu” in unitatea administrativ-teritoriala Bordei Verde  

 

183. Hotararea nr.183/31.08.2021 privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare si dotare locuri de joaca in 
localitatea Stancuta si Cuza-Voda, comuna Stancuta, judetul Braila”  

 

184. Hotararea nr.184/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reparatie capitala acoperis scoala cu 
clasele V-VIII Ciocile”  

 

185. Hotararea nr.185/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren sport la scoala Alexandru 
Turtoi”  

 



186. Hotararea nr.186/14.09.2021  privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala Braila  

 

187. Hotararea nr.187/14.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Județean Brăila în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean 
de Resurse și Asistență Educațională Brăila 

 

188.  Hotararea nr.188/14.09.2021 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.325/21.12.2020 privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri 
proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru 
anul fiscal 2021 

 

189. Hotararea nr.189/14.09.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului 
Braila 2021-2027 

 

190. Hotararea nr.190/14.09.2021 privind aprobarea proiectului “Transparenta, etica si 
integritate in administratia publica din Judetul Braila”, a Acordului de parteneriat cu Directia 
Generala Anticoruptie/Unitatea de implementare a proiectelor si a cheltuielilor legate de 
proiect, in vederea implementarii in cadrul Cererii de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 
pentru regiunile mai putin dezvoltate)  

 

191. Hotararea nr.191/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren de sport multifunctional, 
comuna Racovita, judetul Braila” 

 

192. Hotararea nr.192/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reamenajare, reconfigurare parc si 
desfiintarea imprejmuirii existente, comuna Sutesti, judetul Braila”  

 

193. Hotararea nr.193/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor 
Vladimirescu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare trotuare si 
parcari in comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila”, rest de executat  

 

194. Hotararea nr.194/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren sport in sat Cuza Voda, 
comuna Salcia Tudor”  

 

195. Hotararea nr.195/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire camin cultural parter si 
imprejmuire teren, desfiintare constructii C1 - camin cultural, C2 - anexa” – partial 

 

196. Hotararea nr.196/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str. Viilor, tronson cuprins intre 
strada Trandafirilor si strada Lacramioarelor, comuna Vadeni, judetul Braila”  

 



197. Hotararea nr.197/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire si amenajare vestiare si 
imprejmuire teren fotbal sat Drogu, comuna Galbenu”  

 

198. Hotararea nr.198/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire centru activitati cultural artistice, 
sat Tacau, comuna Marasu, judetul Braila”  

 

199. Hotararea nr.199/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire centru multifunctional Dudesti, 
etapa a II-a”  

 

200. Hotararea nr.200/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare gradinita copii si construire anexa (centrala 
termica si magazie) in sat Traian, comuna Traian”  

 

201. Hotararea nr.201/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Sistem de supraveghere video cu circuit inchis in 
localitatile Traian si Urleasca, comuna Traian”  

 

202. Hotararea nr.202/14.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare constructie-anexa C2 comuna Traian, 
judetul Braila”  

 

203. Hotararea nr.203/14.09.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 177/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, 
cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Modernizare DC21, de la km 6+230 la km 8+785, oras Insuratei, 
judetul Braila”  

 

204. Hotararea nr.204/29.09.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila  

 

205. Hotararea nr.205/29.09.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Muzeului Brailei « Carol I »  

 

206. Hotararea nr.206/29.09.2021 privind aprobarea  Regulamentului de organizare si 
functionare al Muzeului Brailei « Carol I »  

 

207. Hotararea nr.207/29.09.2021 de modificare a HCJ nr.161/30.08.2019 privind aprobarea 
documentatiei proiect tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
“Reabilitare Compartiment Sterilizare din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila”  

 

208. Hotararea nr.208/29.09.2021 privind aprobarea finantarii proiectului “Istoria militara 
junior” al Asociatiei „CENTRUL DE STUDII PROILAVIA” Braila  

 



209. Hotararea nr.209/29.09.2021 privind aprobarea depunerii spre finantare a proiectului 
“Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 
completarea si dezvoltarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila” 

 

210.  Hotararea nr.210/29.09.2021 privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in municipiul Braila str. Polona nr.14, proprietate publica a judetului Braila, ca 
urmare a finalizarii proiectului” Servicii de elaborare a ridicarilor topografice, a releveelor si 
studiilor istorice ale monumentelor cuprinse in Lista Monumentelor Istorice – 2015, aferenta 
judetului Braila”  

 

211. Hotararea nr.211/29.09.2021 privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita 
al Filarmonicii „Lyra-George Cavadia” Braila, asupra unor spatii din imobilul Casa Tineretului 
situat in municipiul Braila str. Calea Calarasilor nr.52 si preluarea acestora in administrarea 
Consiliului Judetean Braila  

 

212. Hotararea nr.212/29.09.2021 privind aprobarea transmiterii imobilului apartinand 
domeniului public al judetului Braila, situat in municipiul Braila, str.Ana Aslan nr.29, din 
administrarea Consiliului Judetean Braila,  in administrarea Filarmonicii „Lyra-George 
Cavadia” Braila  

 

213. Hotararea nr.213/29.09.2021 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila,  pentru  finantarea 
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2021 si  a sumelor estimate pe anii 
2022 – 2024  

 

214. Hotararea nr.214/29.09.2021 privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024  

 

215. Hotararea nr.215/29.09.2021 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Spatiu agrement pentru tineret, comuna 
Sutesti, judetul Braila” 

 

216. Hotararea nr.216/04.10.2021 privind aprobarea devizului general actualizat si a 
indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a aplicarii prevederilor OG nr.15/2021 privind 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea 
infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand 
conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”  

 

217. Hotararea nr.217/04.10.2021 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”  

 

218.  Hotararea nr.218/04.10.2021 privind  rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe 
anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 

 

219. Hotararea nr.219/28.10.2021 privind aprobarea cumpararii constructiei C15 - magazie, 
situata in municipiul Braila, strada Pietatii nr.1, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Corp B, 



Cartea funciara nr.81186 Braila si aprobarea componentei comisiei de negociere a valorii de 
cumparare a bunului  

 

220. Hotararea nr.220/28.10.2021 privind  modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.336/21.12.2020 privind aprobarea  organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii 
Judetene « Panait Istrati » Braila  

 

221. Hotararea nr.221/28.10.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila 

 

222.  Hotararea nr.222/28.10.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila  

 

223. Hotararea nr.223/28.10.2021 privind aprobarea Protocolului de Parteneriat intre 
Consiliul Judetean Braila si institutiile: Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila, Centrul 
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, Filarmonica “Lyra-
George Cavadia” Braila si Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila, 
pentru desfasurarea de manifestari culturale, artistice si educationale, in perioada octombrie 
2021-decembrie 2024, in incinta Casei Tineretului Braila, situata in municipiul Braila, Calea 
Calarasilor nr. 52  

 

224. Hotararea nr.224/28.10.2021 privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor 
specifice Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii acestuia 

 

225.  Hotararea nr.225/28.10.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii de Ordine Publica 
Braila  

 

226. Hotararea nr.226/28.10.2021 privind  retragerea unilaterala a Judetului Braila prin 
Consiliul Judetean Braila din calitatea de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”  

 

227. Hotararea nr.227/28.10.2021 privind  aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce 
revine Consiliului Judetean Braila in  calitate de membru al  Uniunii Nationale a Consiliilor 
Judetene din Romania  pentru anul 2021  

 

228. Hotararea nr.228/28.10.2021 privind  aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce 
revine Judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila in  calitate de membru al  Asociatiei de 
Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila  pentru anul 
2021 

 

229. Hotararea nr.229/28.10.2021 privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita 
al Muzeului Brailei  „Carol I”, asupra unor obiecte de inventar aflate in dotarea imobilului, 
situat in municipiul Braila, str. Ana Aslan nr.27  si preluarea acestora in administrarea 
Consiliului Judetean Braila  

 

230. Hotararea nr.230/28.10.2021 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar 
Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor active fixe si obiecte de inventar   

 

231. Hotararea nr.231/28.10.2021 privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in 
suprafata de 78.549,00 mp, situat in Municipiul Braila, DN 22B – KM 4+520, inscris in Cartea 



Funciara nr.91898/Braila, din domeniul public al Municipiului Braila si administrarea Consiliului 
Local Municipal Braila in domeniul public al Judetului Braila 

 

232.  Hotararea nr.232/28.10.2021 privind aprobarea prelungirii transmiterii in folosinta 
gratuita, pe o perioada de 5 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul Administrativ, situat 
in municipiul Braila, judetul Braila, Piata Independentei nr.1, Serviciului de Telecomunicatii 
Speciale  

 

233. Hotararea nr.233/28.10.2021 privind  aprobarea solicitarii de actualizare a valorii de 
inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului 
Judetean Braila si de trecere a acestuia in domeniul public al judetului Braila  

 

234. Hotararea nr.234/28.10.2021 privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in Municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.52, apartinand domeniului privat al 
judetului Braila, administrat de catre Consiliul Judetean Braila  

 

235. Hotararea nr.235/28.10.2021 privind aprobarea concesionarii prin licitatie a imobilului 
situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.52 (partial – Hotel si Restaurant Tineret), 
corpurile F,G si etajul superior al corpului D, pentru functionarea unei structuri de primire 
turistica, inclusiv cu functiune de alimentatie publica, de minim 3*(hotel si restaurant) aflat in 
domeniul privat al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila  

 

236. Hotararea nr.236/28.10.2021 privind aprobarea concesionarii imobilului, situat in 
municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2 (teren si cladire – LOT 2), pentru punerea in 
functiune a Centrului Oncologic de Radioterapie si Medicina Nucleara – Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean 
Braila  

 

237. Hotararea nr.237/28.10.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local 
si al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 
la nivelul Judetului Braila la trimestrul al III- lea al anului 2021  

 

238. Hotararea nr.238/28.10.2021 privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de Investitii Publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024  

 

239. Hotararea nr.239/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului 
general estimativ, pentru obiectivul de investitie: “Reabilitare Drum Judetean DJ 202 D” 

 

240. Hotararea nr.240/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a notei 
conceptuale, pentru obiectivul de investitii: „ Modernizare drum judetean DJ 212 B, Judetul 
Braila” 

 

241. Hotararea nr.241/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului 
general estimativ, pentru obiectivul de investitie: “Reabilitare Drum Judetean DJ 255 A pe 
tronsonul cuprins intre km 30+000-km 44+084” 

 

242. Hotararea nr.242/26.11.2021  privind constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Vaduva Dumitru  și 
declararea “vacant” a locului deținut  

 

243. Hotararea nr.242/26.11.2021  privind aprobarea statului de functii al Centrului Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila  



 

244. Hotararea nr.242/26.11.2021  privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 307 / 21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale  Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

245. Hotararea nr.245/26.11.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului Maternal „Alexandra”, organizat in cadrul Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 

246.  Hotararea nr.246/26.11.2021  privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului 
Judetean nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar 
de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale 
administratiei publice 

 

247. Hotararea nr.247/26.11.2021 privind aprobarea achizitionarii unor servicii de 
consultanta, asistenta juridica si reprezentare pentru anul 2022  

 

248. Hotararea nr.248/26.11.2021  privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, 
pentru evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile 
pentru anul fiscal 2022 la nivelul judetului Braila   

 

249. Hotararea nr.249/26.11.2021  privind aprobarea valorii de finantare actualizata a 
obiectivului de investitii “Reabilitare DC 59, DJ 212 A – Blasova, km 0+000-km 11+000” 
rezultata ca urmare a actualizarii devizului general, conform aplicarii prevederilor din 
Ordonanta Guvernului nr.15/2021  

 

250. Hotararea nr.250/26.11.2021  privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor active fixe  

 

251. Hotararea nr.251/26.11.2021  privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a 
bunurilor care apartin domeniului public si privat al judetului Braila  

 

252. Hotararea nr.252/26.11.2021  privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a  Programului de Investitii Publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024  

 

253. Hotararea nr.253/26.11.2021  privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.57/16.04.2021 privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a Consiliului 
Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 
2021  

 

254. Hotararea nr.254/26.11.2021  privind acordarea de granturi unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor 
didactice cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale, precum si în 
domeniul performanțelor școlare - Media 10 la examenul de evaluare națională/bacalaureat) - 
în anul școlar 2020-2021  

 

255. Hotararea nr.255/06.12.2021  privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila 
nr. 104/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – 
Consiliul Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul 
Brăila în vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2021 

 



256. Hotararea nr.256/10.12.2021  privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand impozitul pe venit corespunzator cotei 
de 6%  incasat suplimentar in anul 2021 

 

257. Hotararea nr.257/10.12.2021  privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al judetului Braila cu imobilul format din teren in suprafata de 
78.549,00 mp, situat in Municipiul Braila, DN 22B – Km 4+520, inscris in Cartea Funciara nr. 
91898/Braila  

 

258. Hotararea nr.258/10.12.2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local si 
a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 
nivelul Judetului Braila la trimestrul al IV- lea al anului 2021 

 

259. Hotararea nr.259/17.12.2021 privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a  Programului de Investitii Publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 

 

260. Hotararea nr.260/20.12.2021  privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-
teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si a sumelor 
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/de capital, in ordinea 
cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si 
pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, pentru 
proiectul de buget  pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023 – 2025 

 

261. Hotararea nr.261/23.12.2021  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean 
Braila in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului 
general al judetului Braila 

 

262. Hotararea nr.262/23.12.2021  privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.120/28.05.2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Filarmonicii «  
Lyra-George Cavadia » Braila 

 

263. Hotararea nr.263/23.12.2021  privind  aprobarea organigramei si a statului de functii 
ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila  

 

264. Hotararea nr.264/23.12.2021   privind  aprobarea organigramei si a statului de functii 
ale  Spitalului Judetean de Urgenta Braila  

 

265. Hotararea nr.265/23.12.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Apartamentului de tip familial ,,Felix’’din cadrul Centrului cu module de tip 
familial ,,Floare de Colt’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila  

 

266. Hotararea nr.266/23.12.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului de Plasament ,,Delfinul’’ din cadrul Complexului de servicii pentru 
copii si tineri cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

267. Hotararea nr.267/23.12.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Casutei de tip familial ,,Narcisa’’ din cadrul Centrului cu module de tip familial 
,,Floare de Colt’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila  



 

268. Hotararea nr.268/23.12.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Casutei de tip familial ,,Panseluta’’ din cadrul Centrului cu module de tip familial 
,,Floare de Colt’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila  

 

269. Hotararea nr.269/23.12.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului de Plasament ,,Mica Sirena’’ din cadrul Complexului de servicii pentru 
copii si tineri cu dizabilitati ,,Pescarusul’’, organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila 

 

270.  Hotararea nr.270/23.12.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Casutei de tip familial ,,Lacramioara’’ din cadrul Centrului cu module de tip 
familial ,,Floare de Colt’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila  

 

271. Hotararea nr.271/23.12.2021  privind aprobarea planului de restructurare a Centrului 
de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila, organizat in cadrul  
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 

272.  Hotararea nr.272/23.12.2021  privind  aprobarea infiintarii Centrului pentru viata 
independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Magnolia’’ Faurei in cadrul Centrului cu 
module de tip familial ,,Floare de Colt’’ - DGASPC Braila prin reorganizarea  Locuintei 
protejate pentru tineri cu dizabilitati ,,Magnolia'' – Faurei  

 

273. Hotararea nr.273/23.12.2021   privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si 
Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ,,Nufarul’’ - Braila, in cadrul Complexului de 
servicii pentru copii si tineri cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ - DGASPC Braila, prin reorganizarea 
Locuintei protejate pentru tineri cu dizabilitati ,,Nufarul'' – Braila  

 

274. Hotararea nr.274/23.12.2021  privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si 
Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Racovita, in cadrul Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, prin reorganizarea Centrului pentru viata 
independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Racovita  

 

275. Hotararea nr.275/23.12.2021  privind aprobarea infiintarii Centrului pentru viata 
independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Camelia'' - Faurei  in cadrul Centrului cu 
module de tip familial ,,Floare de Colt’’ - DGASPC Braila prin reorganizarea  Locuintei 
protejate pentru tineri cu dizabilitati ,,Camelia'' – Faurei 

 

276.  Hotararea nr.276/23.12.2021  privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si 
Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Baraganul, in cadrul Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, prin reorganizarea Centrului de Ingrijire si 
Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Baraganul   

 

277. Hotararea nr.277/23.12.2021  privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  

 

278. Hotararea nr.278/23.12.2021  privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.270/18.11.2020 privind organizarea si desfasurarea transportului rutier 
judetean de persoane prin curse regulate in judetul Braila, pana la data de 31.12.2021 

 



279.  Hotararea nr.279/23.12.2021  privind aprobarea „Programului cadru al manifestarilor 
cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2022”  

 

280. Hotararea nr.280/23.12.2021  privind aprobarea alocarii sumei de 500.000 lei, 
reprezentand sprijin financiar pentru Parohia Mixta Romano - Elena « Buna Vestire » Braila, in 
vederea finantarii lucrarilor de conservare-restaurare si integrare estetica a picturii murale in 
cadrul proiectului « Proiect de conservare-restaurare si punere in valoare a picturilor murale  
de la Biserica Greaca « Buna Vestire din Braila » pentru anul 2022  

 

281. Hotararea nr.281/23.12.2021   privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri 
proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru 
anul fiscal 2022  

 

282. Hotararea nr.282/23.12.2021  privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe 
pajisti pentru anul 2022 

 

283.  Hotararea nr.283/23.12.2021  privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor  legate de 
proiect pentru realizarea obiectivului “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile 
C1,C2,C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului nr. 2”  

 

284. Hotararea nr.284/23.12.2021  privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in municipiul Braila, str.Hepites nr.14, proprietate privata a judetului Braila, ca 
urmare a actualizarii Cartii Funciare 

 

285.  Hotararea nr.285/23.12.2021  privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la 
locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de 
prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte si 
a Listei de repartitie, etapa V  

 

286. Hotararea nr.286/23.12.2021  privind atestarea inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al judetului Braila  

 

287. Hotararea nr.287/23.12.2021  privind aprobarea  incheierii unui act aditional la 
Contractul nr. 203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a 
statiei de sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de 
Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL, avand 
ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare 

 

288. Hotararea nr.288/23.12.2021  privind trecerea din domeniul public al județului Brăila și 
administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul privat al județului Brăila și 
administrarea Consiliului Județean Brăila a suprafeței de 4.418 mp, situată în vecinătatea 
Lacului Blasova, pe teritoriul administrativ al Comunei Frecăței    

 

289. Hotararea nr.289/23.12.2021  privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a  Programului de Investitii Publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 

 

290. Hotararea nr.290/29.12.2021  privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 
2021 si estimarile pe anii  2022-2024 


