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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.104
din 24 mai 2017
privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de
Administratie al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Raportul Directiei administratie publica, contencios si adresa Bibliotecii Judetene “Panait Istrati”
Braila nr.1028/25.04.2017 inregistrata la Consiliul Judetean sub nr.6817/25.04.2017;
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;
Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a voturilor;
In baza dispozitiilor art.91, alin.1, lit.“f” din Legea administratie publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.54 din Legea
bibliotecilor nr.334/2002, republicata, 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,
HOTARASTE:
Art. 1 – Se desemneaza doamna SERBAN GIANINA in calitate de reprezentant al
Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati”
Braila .
Art.2 – La data adoptarii prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.
127/22 iulie 2016 isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.3 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform
procesului verbal de numarare a voturilor.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 105
din 24 mai 2017
privind : modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul Directiei administratie publica, contencios;
Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale ;
Luand in considerare adresa Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica nr. 7406/08.05.2017;
Vazand Hotararile Consiliului Judetean Braila nr. 83/24.04.2017 si nr. 98/24.04.2017;
In baza prevederilor art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica ;
In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit.“c” din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art. I – Art. 1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
“ Art. 1 - Se valideaza componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Braila, dupa cum urmeaza:
1. Tiripa Marius Aurelian – Subprefect – Institutia Prefectului Braila
2. Gluga Constantin Adrian – Inspector sef – Inspectoratul de Politie al Judetului
Braila
3. Mot Vasile – Imputernicit Inspector sef – Inspectoratul de Jandarmi Judetean
Braila
4. Ion Cristian – Inspector sef – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea
Braila
5.Tanase Georgica
– Director executiv – Politia Locala Braila
6. Calin Petrica
– reprezentantul Corpului National al Politistilor Braila
7. Mircea Florin
– consilier judetean
8. Petre Florin
– consilier judetean
9. Dobrota Marius Valentin – consilier judetean
10. Draghincescu Simona – consilier judetean
11. Botea Viorel
– consilier judetean
12. Cortez Vasile
– consilier judetean
13. Dragan Ion
– reprezentant al comunitatii
14. Racu Stefan
– reprezentant al comunitatii
15. Ciocarlan Milan
– reprezentant al comunitatii”
Art. II - Art. 2 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
“Art. 2 - Se valideaza presedintele ales de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica
Braila, in persoana domnului consilier judetean Mircea Florin”.
Art. III Art. 3, literele “a” si “b” a Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind
validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica si
va avea urmatorul cuprins:
“Art. 3 – Se valideaza componenta nominala a comisiilor de lucru ale Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica Braila:
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a) Comisia de coordonare, situatii de urgenta si pentru petitii:
1. Mircea Florin
- presedinte ATOP – consilier judetean
2. Petre Florin
- consilier judetean
3. Gluga Constantin Adrian
- Inspector sef I.P.J. Braila
4. Mot Vasile
- Imputernicit Inspector sef I.J.J. Braila
5. Ion Cristian
- Inspector sef I.S.U. “Dunarea” Braila
6. Tanase Georgica
- Director executiv Politia Locala Braila
7. Dragan Ion
- reprezentantul comunitatii Municipiului Braila”
b)
1.
2.
3.
4.

Comisia de planificare, stabilire si evaluare a indicatorilor de performanta minimali:
Dobrota Marius Valentin - consilier judetean
Draghincescu Simona - consilier judetean
Racu Stefan
- reprezentant al comunitatii Orasului Ianca
Marius Aurelian Tiripa - subprefect

Art. IV – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind
validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, raman
nemodificate.
Art. V – Prezenta hotarare va fi comunicata Autoritatii Teritoriale de ordine Publica Braila,
Biroului resurse umane, salarizare, Institutiei Prefectului – Judetul Braila si persoanelor interesate
prin grija Directiei administratie publica, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 106
din 24 mai 2017
privind: completarea componentei nominale a comisiei de organizare si dezvoltare
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator,
agricultura, turism, transport
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 mai 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr.
7510/09.05.2017;
Vazand raportul de avizare ale 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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HOTARASTE :
Art. 1 – Se aproba completarea componentei nominale a comisiei de organizare si
dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura,
turism, transport prin cooptarea doamnei consilier judetean Serban Gianina, al carui mandat a
fost validat in sedinta Consiliului Judetean Braila din data de 24 aprilie 2017, astfel:
“ Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport:
1. Vaduva Dumitru
2. Serban Gianina
3. Draghincescu Simona
4. Varga Vasile Constantin
5. Da Ros Mario Spiridon ”
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,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 107
din 24 mai 2017
privind: aprobarea cumpararii imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere
nr.12 si includerea bunului in domeniul privat al judetului Braila
Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila, Raportul
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu nr. 8108/16.05.2017
prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 77/30.03.2017 privind insusirea Raportului de
evaluare al imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere nr.12, in vederea cumpararii prin
negociere si prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 78/30.03.2017 privind aprobarea
exercitarii dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere
nr. 12 si aprobarea componentei comisiei de negociere a valorii de cumparare a bunului imobil;
Tinand cont de procesul verbal de negociere nr. 7920/15.05.2017;
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. 91. alin.5, lit.,,a”, pct.3 precum si a art.123, alin.1 din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
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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,
HOTARASTE :
Art.1. - Se aproba cumpararea imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere nr. 12,
la pretul negociat de 100.000 euro platibili in lei la cursul B.N.R din ziua efectuarii platii si
conditiile prevazute in Procesul verbal de negociere nr. 7920/15.05.2017, Anexa nr. 1 parte
integranta la prezenta hotarare.
Art.2. - Se imputerniceste, presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian
Chiriac, sa semneze, in forma autentica, la notarul public, in numele si pentru Consiliul Judetean
Braila, Contractul de vanzare cumparare, a imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere nr.
12, la pretul negociat.
Art.3 - Bunul imobil, cu datele de identificare prezentate in anexele 2 si 3 parti integrante
la prezenta hotarare, va fi inclus in domeniul privat al judetului Braila.
Art.4. - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire prin grija Directiei
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.5. - Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi
comunicata institutiilor, si persoanelor interesate.
Hotararea a fost adoptata 31 de voturi “pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Varga Vasile
Constantin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 108
din 24 mai 2017
privind: acordul de principiu al Consiliului Judetean Braila pentru inchirierea unor spatii
apartinand domeniului public al judetului Braila si aflate in administrarea
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, situate in Soseaua Buzaului nr. 2-corp A
si strada Pietatii nr.1-corp B,pentru desfasurarea activitatii serviciilor de analize
medicale de laborator
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniui si Evidenta Bugetara, inregistrat la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 7678/10.05.2017;
Luand in considerare:
- adresa Ministerului Sanatatii nr. 17028/22.03.2017, inregistrata la Consiliul Judetean
Braila sub nr.4851/23.03.2017, prin care se comunica documentele necesare obtinerii acordului
privind inchirierea unor spatii cu destinatie ”analize medicale de laborator”;
- adresa Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr. 17287/03.05.2017, inregistrata la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 7246/03.05.2017, prin care se inainteaza documentatia

___________MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.5/2017 ______________9
necesara obtinerii acordului de principiu al autoritatii publice locale privind inchirierea spatiilor
necesare desfasurarii activitatii serviciilor de analize de laborator;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru sanatate si protectie sociala, 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 art. 2 din H.G. nr. 867/2002, reactualizata si art.13, lit. „b”, coroborat cu
art. 15, lit.„d” din H.G. nr. 56/2009 de aprobarea a Normei metodologice de aplicare a Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competenta
exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
In baza prevederilor art.14,15 si16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica,
modificata, art. 91, alin.1, lit. „c” si „d”, alin.4, lit. „a”, alin.5, lit. „a”, pct. 3 si art. 123, alin.1 si 2 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 97 si art.115, alin.1, lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1. - (1) Se aproba emiterea acordului de principiu al Consiliului Judetean Braila pentru
inchirierea unor spatii apartinand domeniului public al judetului Braila si aflate in administrarea
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, situate in Soseaua Buzaului nr. 2-corp A si strada Pietatii
nr.1-corp B, pentru desfasurarea activitatii serviciilor de analize medicale de laborator.
(2) Documentatia necesara obtinerii acordului Ministerului Sanatatii pentru
desfasurarea activitatii de servicii medicale «analize medicale de laborator» este prezentata in
anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. - Dupa obtinerea acordului Ministerului Sanatatii, Consiliul Judetean Braila va
emite o hotarare de aprobare a inchirierii spatiilor, in care vor fi prevazute :
- nivelul minim al chiriei de la care va porni licitatia
- cota–parte din chiria incasata pe care o datoreaza consiliului judetean, in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 3. - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va inainta Ministerului
Sanatatii, documentatia necesara obtinerii acordului pentru inchirierea spatiilor in care se va
desfasurara activitatea de servicii medicale «analize medicale de laborator».
Art. 4. – Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios va comunica prezenta hotarare celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 109
din 24 mai 2017

privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui vehicul
utilitar de teren 8x8 cu senile/roti (tip UTV)
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu nr.7738/11.05.2017
si Contractul de Furnizare Produse nr. 22/01.02.2017;
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
internationale;
In baza prevederilor art.20, alin.2 din O.G. nr.88/2001 privind infiintarea, organizarea si
functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”c” si art.124 din Legea privind
administratia publica locala 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,
HOTARASTE :
Art.1. - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui vehicul utilitar de teren 8x8
cu senile/roti (tip UTV) conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila va proceda la
inregistrarea bunurilor in contabilitatea proprie in afara bilantului.
Art.3. - Mijlocul fix achizitionat din bugetul propriu al Consiliului Judetean Braila si utilizat de
catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila va fi transmis pe baza
de proces verbal de predare - primire.
Art.4. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila.
Art.5. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata:
- Institutiei Prefectului Judetului Braila
- Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara
- Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.110
din 24 mai 2017

privind: aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei Judetene Antidrog
Braila, aferent pentru perioada 2017-2020
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
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Avand in vedere - Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul de specialitate a Directiei Strategii de Dezvoltare si adresa nr. 6771/25.04.2017 a
Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braila, prin care se propune aprobarea
Planului de actiune pentru implementarea Strategiei Judetene Antidrog Braila, aferent pentru
perioada 2017-2020;
Tinand cont de raportul de avizare al Comisiei de strategii, studii, prognoze economicosociale;
In conformitate cu prevederile dispozitiilor art. 6 din Regulamentul de aplicare a legii nr.
143/2000, aprobat prin HG nr. 860/2005, privind prevenirea si combaterea traficului si
consumului ilicit de droguri;
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,
HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Judetene Antidrog
Braila, aferent pentru perioada 2017-2020, conform anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Centrul de
Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Braila.
Art.3 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija
Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.111
din 24 mai 2017

privind: modificarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Biroului resurse umane, salarizare si adresa Centrului Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale Braila nr. 918/04.05.2017;
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice,
integrare si relatii internationale si avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura,
culte, tineret si activitati sportive ;
Conform 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 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;
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HOTARASTE :
Art.1. –Se aproba modificarea organigramei Centrului Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. –Se aproba modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea
si Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.3. -Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Centrul
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila.
Art.4.–Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.112
din 24 mai 2017
privind: modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Braila, prin transformarea unor posturi vacante
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Biroului resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind modificarea statului
de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila;
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale, precum si adresele nr. 7761/11.05.2017 a Directiei Administrare patrimoniu si
evidenta bugetara, nr. 7931/15.05.2017 a Directiei Administratie publica, contencios si
nr.7939/15.05.2017 a Compartimentului Audit intern ;
Pe baza prevederilor art.107 alin.2 lit. “b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitare cu prevederile 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 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.
HOTARASTE :
Art.1. –Se modifica statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Braila, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Biroul
Resurse umane, salarizare, Directia Administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directia
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Administratie publica, contencios si Compartimentul Audit intern.
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,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.113
din 24 mai 2017
privind : atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de
persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ILICOS
TRANS COM S.R.L. Braila pe traseele :
- Braila - Tichilesti, pentru beneficiarul S.C. SOLO TEXTIL S.R.L.
- Braila - Tufesti, pentru beneficiarul S.C. SOLO TEXTIL S.R.L.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
Analizand Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braila;
Vazand Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.7509/09.05.2017 si
Raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport;
Urmare analizei cererilor privind eliberarea licentelor de traseu pentru efectuarea
transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale depuse de operatorul de
transport S.C. ILICOS TRANS COM S.R.L., C.U.I. RO6393685, cu sediul in mun. Braila,
str.Simion Barnutiu nr. 2, bl.A.4, sc.1, et.P, ap.2, jud. Braila, inregistrate la Consiliul Judetean
Braila, sub :
- nr.7301/T/337/04.05.2017 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pentru traseul Braila Tichilesti, pentru beneficiarul S.C. SOLO TEXTIL S.R.L.
- nr.7302/T/338/04.05.2017 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pentru traseul Braila Tufesti, pentru beneficiarul S.C. SOLO TEXTIL S.R.L.
Avand in vedere prevederile art. 17, alin.1, lit.”p” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4
lit.”h”, art.31 si art.35 alin.1, din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza dispozitiilor art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 229/21.12.2016
privind aprobarea tarifelor percepute in anul 2017 pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea
efectuării serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, în
judeţul Braila;
In conformitate cu prevederile art. 91 alin. 5 lit. “a”, pct.13 din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97 alin.1 si art. 115 alin. 1 lit. ”c” din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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HOTARASTE :
Art.1. - Se aproba atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ILICOS TRANS
COM S.R.L., C.U.I. RO6393685, cu sediul in mun. Braila, str.Simion Barnutiu nr. 2, bl.A.4, sc.1,
et.P, ap.2, jud. Braila, pe traseele:
- Braila - Tichilesti, pentru beneficiarul S.C. SOLO TEXTIL S.R.L., pe perioada de valabilitate
ramasa de executat conform contractului incheiat intre parti, respectiv de la data comunicarii
Hotararii Consiliului Judetean Braila, pana la data de 30.04.2018.
- Braila - Tufesti, pentru beneficiarul S.C. SOLO TEXTIL S.R.L., pe perioada de valabilitate
ramasa de executat conform contractului incheiat intre parti, respectiv de la data comunicarii
Hotararii Consiliului Judetean Braila, pana la data de 30.04.2018.
Art. 2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Transport Public Local care reprezinta
autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judetean Braila pentru exercitarea atributiilor in
domeniul serviciilor de transport public local.
Art.3. - Prezenta hotarare va fi comunicata operatorului de transport S.C. ILICOS TRANS
COM S.R.L. Braila, Compartimentului Transport Public Local din cadrul Directiei Tehnice si
Lucrari Publice si va fi adusa la cunostinta publica prin grija Compartimentului Cancelarie si
Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.114
din 24 mai 2017
privind: aprobarea desfasurarii si organizarii unor evenimente sportive auto, de tip
“Accelerare pe distanta de 402 metri”, in cadrul Campionatului “DRAG RACING
EVENTS” 2017, in incinta Aerodromului Ianca, de catre Asociatia Sportiva “Drag
Racing Events”
Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
Avand in vedere:
- adresele Asociatiei Sportive “Drag Racing Events” inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub
nr. 23304/22.12.2016 si 7069/28.04.2017;
- adresa nr. A2528/2.03.2017 a Ministerului Apararii Nationale, inregistrata la Consiliul Judetean
Braila sub nr. 3914/08.03.2017 ;
- Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
- Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 7679/10.05.2017 ;
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Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive
si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii
internationale;
In baza prevederilor art. 91, alin.4, lit. „a”,alin.5, lit. „a”, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 795, 796,
797, 800, 803 si 868, alin.2 din Noul Cod Civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, modificat prin
Legea nr. 71/2011 si republicat ;
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,
HOTARASTE :
Art. 1. - (1) Se aproba desfasurarea si organizarea unor evenimente sportive auto, de tip
“Accelerare pe distanta de 402 metri”, in cadrul Campionatului “DRAG RACING EVENTS” 2017,
in incinta Aerodromului Ianca.
(2) Harta amplasamentului pentru desfasurarea evenimentelor sportive si spatiile utilizate
in acest scop este prezentata in anexele nr. 1 si nr. 2, parti integrante din prezenta hotarare.
Art. 2. - (1) Evenimentele sportive mentionate la art.1, se vor desfasura in a doua decada
a lunilor iunie(2 zile) si iulie 2017(2 zile) si prima decada a lunii octombrie 2017(2 zile), dupa
urmatorul program : sambata, de la ora 10 pana duminica, la ora 17.
(2) Datele exacte in care se vor desfasura evenimentele sportive vor fi stabilite in functie de
conditiile meteo si vor fi comunicate Consiliului Judetean Braila, de catre organizator, cu cel putin
5 zile calendaristice inainte de eveniment.
(3) Asociatia Sportiva “Drag Racing Events” va asigura toate masurile necesare, astfel incat in
ziua de luni, dupa terminarea concursului, spatiile folosite in acest scop sa revina la situatia
anterioara.
Art. 3. - (1) Evenimentele sportive mentionate la art.1, se vor desfasura prin colaborarea
dintre Consiliul Judetean Braila si Asociatia Sportiva “Drag Racing Events”,materializata printr-un
contract, care va fi incheiat pentru fiecare eveniment sportiv.
(2) Modelul de contract este prezentat in anexa nr.3, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 4. - Contravaloarea folosintei spatiilor necesare desfasurarii evenimentelor sportive,
situate in incinta Aerodromului Ianca este de 4.500 lei/eveniment.
Art. 5. - (1) Asociatia Sportiva “Drag Racing Events” va incheia o asigurare completa a
fiecarui eveniment sportiv, pentru eventuale accidente, la o societate de
asigurari autorizata.
(2) Asigurarea(copie, «Conform cu originalul») va fi prezentata Consiliului Judetean Braila, cu cel
putin 5 zile calendaristice inainte de data la care va avea loc evenimentul si se va constitui anexa
la contract.
Art. 6. - (1) In situatia in care nevoile operative ale Ministerului Apararii Nationale privind
apararea tarii impun punerea la dispozitie a pistei de aviatie, aceasta actiune va fi realizata in cel
mai scurt timp posibil, pentru desfasurarea activitatilor militare.
Art. 7. - (1) Spatiile necesare desfasurarii evenimentelor sportive vor fi puse la dispozitia
Asociatiei Sportive “Drag Racing Events”, de catre Consiliul Judetean Braila, pe baza de procesverbal.
(2) Spatiile vor fi predate Consiliului Judetean Braila, prin proces verbal, in ziua de luni, dupa
terminarea concursului, in aceeasi stare fizica in care au fost preluate pentru organizarea
evenimentului sportiv.
Art. 8. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
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Art. 9. - 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,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.115
din 24 mai 2017
privind: aprobarea executiei bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul I al
anului 2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 24 mai 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila precum
si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara privind aprobarea executiei
bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul I al anului 2017, inregistrat la nr.
7481/08.05.2017;
Vazand raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului;
In baza art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 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 executia bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul I al anului
2017, conform anexelor nr. 1- 4, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.2 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica,contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi “pentru”. Au votat” impotriva” 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, Pascale Alfredo Vasile si Cirligea Florin Eugen .

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.116
din 24 mai 2017
privind: rectificarea Programului de investitii publice si a bugetului propriu al judetului, pe
anul 2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila la
proiectul de hotarare privind rectificarea Programului de investitii publice si a bugetului propriu al
judetului, pe anul 2017, Rapoartele Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara,
inregistrate sub nr. 7853/12.05.2017 si 8469/23.05.2017, precum si amendamentul d-nului
consilier judetean Mircea Florin , inregistrat la nr. 8527/23.05.2017;
Vazand raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului;
Cunoscand prevederile art. 19 alin. 2, art. 29, art. 41, art. 48, alin. 1, art. 58, alin. 1 lit”a” din
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
art. 4 din O.G. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plata ale instituţiilor publice, stabilite prin
titluri executorii;
In baza prevederilor 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 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 rectificarea Programului de investitii publice al Unitatii Administrativ
Teritoriale a judetului Braila, pe anul 2017, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2 - Se aproba rectificarea Programului de investitii publice pe anul 2017 al Spitalului
Judetean de Urgenta Braila, sursele de finantare – Venituri proprii spital si Subventii de la
Consiliul Judetan Braila, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezentul proiect de
hotarare.
Art.3 - Se aproba rectificarea bugetului propriu al judetului, conform anexelor nr. 3, 3a si
3b, parti integrante din prezentul proiect de hotarare.
Art.4 - Se aproba rectificarea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Braila, capitolele 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe “, 65.02 “ Invatamant “, 66.02.
“Sanatate” si 67.02 “ Cultura, recreere si religie “ , conform anexei nr. 4.
Art.5 - Se aproba virarile de credite bugetare in cadrul bugetului Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului, conform anexei nr.5, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.6 - Se aproba alocarea sumei de 0.5 mii lei Unitatii Administrativ Teritoriale a
Municipiului Braila in vederea punerii in aplicare a unei Sentinte judecatoresti cu privire la
acordarea anumitor drepturi copiilor cu cerinte educationale speciale din invatamantul de masa,
conform anexei nr.6, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.7 - Se aproba rectificarea bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii,
confrom anexelor nr.7 , 7a, 7b.
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Art.8 - Se aproba rectificarea bugetului Spitalului Judetean Braila , conform anexei nr.8.
Art.9 - Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea
exercitiului bugetar 2016, la 50.727,50 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare, pentru anul 2017.
Art.10 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.11 - 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”. 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, Pascale Alfredo Vasile si Cirligea Florin Eugen .

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 117
din 24 mai 2017

privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Traian, prin Consiliul Local Traian pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Extindere, modernizare şi reabilitare Primăria comunei Traian, judetul
Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 mai 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 Traian nr. 2355/04.05.2017, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 7488/09.05.2017;
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:
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HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Traian, prin Consiliul Local Traian pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii
“Extindere, modernizare şi reabilitare Primăria comunei Traian, judetul Braila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 151.350,51 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 100.900,34 lei, reprezentand contributia
Comunei Traian, prin Consiliul local Traian, pentru cofinantarea si realizarea obiectului asocierii,
pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si
cheltuieli al Comunei Traian, 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 Traian, prin Consiliul Local Traian, 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 Traian, prin Consiliul Local Traian.
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,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.118
din 24 mai 2017

privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Măraşu, prin Consiliul Local Măraşu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “Modernizare drum comunal DC 60 km 5 + 100 – km 10 + 450, intre
localităţile Ţăcău – Băndoiu, comuna Măraşu, judeţul Brăila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 mai 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 Măraşu nr. 1674/04.05.2017 si nr. 1808/12.05.2017, inregistrate la
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Consiliul Judetean Braila sub nr. 7353/05.05.2017, respectiv 7855/15.05.2017 ;
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:
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Măraşu, prin Consiliul Local Măraşu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “
Modernizare drum comunal DC 60 km 5 + 100 – km 10 + 450, intre localităţile Ţăcău –
Băndoiu, comuna Măraşu, judeţul Brăila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 500.000 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 3.020.000 lei, reprezentand contributia
Comunei Măraşu, prin Consiliul local Măraşu, pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de
venituri si cheltuieli al Comunei Măraşu, 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 Măraşu, prin Consiliul Local Măraşu, 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 Măraşu, prin Consiliul Local Măraşu.

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,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 119
din 24 mai 2017
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Bordei Verde, prin Consiliul Local Bordei Verde pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Grădiniţa Bordei Verde – fost sat Vintileşti”
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 mai 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 Bordei Verde nr. 1993/24.04.2017, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 7576/09.05.2017;
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:
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Bordei Verde, prin Consiliul Local Bordei Verde pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Grădiniţa Bordei Verde – fost sat Vintileşti”.
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 500.000 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 228.000 lei, reprezentand contributia
Comunei Bordei Verde, prin Consiliul local Bordei Verde, pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Bordei Verde, 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 Bordei Verde, prin Consiliul Local
Bordei Verde, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local
Bordei Verde.
Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art. 8. - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati, precum si Institutiei Prefectului
Judetul Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.120
din 24 mai 2017
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Gemenele, prin Consiliul Local Gemenele pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Construire magazie si grup sanitar – Scoala Gimnaziala
Gemenele”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 mai 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 Gemenele nr. 1452/15.05.2017, inregistrata la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 7869/15.05.2017;
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:
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Gemenele, prin Consiliul Local Gemenele pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Construire magazie si grup sanitar – Scoala Gimnaziala Gemenele”.
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 266.734,596 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 200.000 lei, reprezentand contributia
Comunei Gemenele, prin Consiliul local Gemenele, pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de
venituri si cheltuieli al Comunei Gemenele, 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 Gemenele, prin Consiliul Local
Gemenele, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Gemenele, prin Consiliul Local Gemenele.

Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
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Art. 8. - 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,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.121
din 24 mai 2017

privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare teren de sport sintetic in comuna Galbenu,
judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 mai 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 Galbenu nr. 2231/25.04.2017 si 2690/15.05.2017,
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 6919/26.04.2017, respectiv 7940/15.05.2017;
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:
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii
“Amenajare teren de sport sintetic in comuna Galbenu, judetul Braila”.
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 169.650 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 178.261 lei, reprezentand contributia
Comunei Galbenu, prin Consiliul local Galbenu, pentru cofinantarea si realizarea obiectului
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asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de
venituri si cheltuieli al Comunei Galbenu, 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 Galbenu, prin Consiliul Local
Galbenu, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Galbenu, prin Consiliul Local
Galbenu.
Art. 7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art. 8. - 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,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.122
din 24 mai 2017
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Surdila Greci, prin Consiliul Local Surdila Greci pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Sistematizare centru civic in localitatea Surdila Greci,
judetul Braila ”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 mai 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 Surdila Greci nr. 1342/20.04.2017 si nr. 1548/25.04.2017,
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 6682/21.04.2017, respectiv 7119/02.05.2017 ;
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:
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HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Surdila Greci, prin Consiliul Local Surdila Greci pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “ Sistematizare centru civic in localitatea Surdila Greci, judetul Braila”.
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 500.000 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 840.000 lei, reprezentand contributia
Comunei Surdila Greci, prin Consiliul local Surdila Greci, pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Surdila Greci, 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 Surdila Greci, prin Consiliul Local
Surdila Greci, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art. 6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean
Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local
Surdila Greci.
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,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.123
din 24 mai 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 obiectivului de investitii “Reabilitare termica, amenajari exterioare si
platforma pietonala Scoala Bertestii de Jos”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 mai 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;
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Ca urmare a adreselor Comunei Bertestii de Jos nr. 2105/13.04.2017, inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 6346/13.04.2017, respectiv 2460/02.05.2017, inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 7322/04.05.2017;
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 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:
HOTARASTE:
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 obiectivului de investitii
“Reabilitare termica, amenajari exterioare si platforma pietonala Scoala Bertestii de Jos”.
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 91.087,70 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 79.706,40 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.
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,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.124
din 24 mai 2017

privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Frecăţei, prin Consiliul Local Frecăţei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “Reabilitare sediu agricol, comuna Frecăţei, judeţul Brăila”
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 mai 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 Frecăţei nr. 1109/13.04.2017 si nr. 1185/05.05.2017,
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 6368/14.04.2017, respectiv 7593/10.05.2017 ;
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:
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Frecăţei, prin Consiliul Local Frecăţei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii
“Reabilitare sediu agricol, comuna Frecăţei, judeţul Brăila”.
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 150.000 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 287.000 lei, reprezentand contributia
Comunei Frecăţei, prin Consiliul local Frecăţei, pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de
venituri si cheltuieli al Comunei Frecăţei, 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 Frecăţei, prin Consiliul Local Frecăţei,
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 Frecăţei, prin Consiliul Local
Frecăţei.
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,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.125
din 24 mai 2017
privind: atribuirea licentelor de traseu pentru traseul nr. 008 Braila – Gropeni – Insuratei si
traseul nr. 056 Insuratei - Baraganul, cuprinse in Programul de transport public
judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul
Braila, valabil in perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, operatorului de transport
LAURFANAUTO S.R.L. desemnat castigator conform rezultatelor atribuirii
electronice prin sistemul national (AADR-SAET), din data de 18.05.2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 24 mai 2017;
Analizand Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braila, Raportul
Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr. 8238/18.05.2017, Propunerea
nr.4/18.05.2017 a Comisiei Paritare privind atribuirea licentelor de traseu pentru traseul nr. 008
Braila – Gropeni – Insuratei si traseul nr. 056 Insuratei - Baraganul, cuprinse in Programul de
transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul
Braila, valabil in perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, operatorului de transport LAURFANAUTO
S.R.L. desemnat castigator conform rezultatelor atribuirii electronice prin sistemul national
(AADR-SAET), din data de 18.05.2017, inregistrata sub nr. 8224/18.05.2017, precum si
Rezultatele atribuirii electronice pentru judetul Braila, din data de 18.05.2017 afisate pe site-ul
AADR-SAET;
Vazand Raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport;
In baza dispozitiilor art.17, alin.1, lit.”p” si ale art.37 alin.10 din Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu
prevederile art. 4 lit.”h” si ale art.19 alin.1 si 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr.353/2007, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit. “a”, pct.13 din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97 alin.1 si art. 115 alin. 1 lit. ”c” din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba atribuirea licentelor de traseu pentru traseul nr. 008 Braila – Gropeni –
Insuratei si traseul nr. 056 Insuratei – Baraganul, cuprinse in Programul de transport public
judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in
perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, operatorului de transport LAURFANAUTO S.R.L. desemnat
castigator conform rezultatelor atribuirii electronice prin sistemul national (AADR-SAET), din data
de 18.05.2017, dupa cum urmeaza :
- pe traseul nr. 008 Braila – Gropeni – Insuratei de la data de 12.06.2017;
- pe traseul nr. 056 Insuratei – Baraganul de la data comunicarii Hotararii Consiliului Judetean
Braila.
Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Transport Public Local care reprezinta
autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judetean Braila pentru exercitarea atributiilor in
domeniul serviciilor de transport public local.
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Art.3. - Prezenta hotarare va fi comunicata operatorului de transport LAURFANAUTO
S.R.L., Compartimentului Transport Public Local din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice,
Autoritatii Rutiere Romane – ARR, Agentia Teritoriala Braila si va fi adusa la cunostinta publica
prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica,
Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.126
din 24 mai 2017
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Scorţaru Nou, prin Consiliul Local Scorţaru Nou pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizare centru civic sat Sihleanu, comuna Scorţaru
Nou, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 24 mai 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 Scorţaru Nou nr. 2584/16.05.2017 si nr. 2646/22.05.2017,
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 8046/16.05.2017, respectiv nr. 8397/22.05.2017;
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 prevederilor art.97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Scorţaru Nou, prin Consiliul Local Scorţaru Nou pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Modernizare centru civic sat Sihleanu, comuna Scorţaru Nou, judetul Braila”.
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 295.397,32 lei, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul

30___________MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.5/2017 ______________
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 350.000 lei, reprezentand contributia
Comunei Scorţaru Nou, prin Consiliul local Scorţaru Nou, pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din
bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Scorţaru Nou, 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 Scorţaru Nou, prin Consiliul Local
Scorţaru Nou, 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 Scorţaru Nou, prin Consiliul Local
Scorţaru Nou.
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,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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R O M ÂN I A
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
H O T A R A R E A NR. 139
din 28.04.2017
Privind: Aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune, a Regulamentului și a
Caietului de sarcini aferente activității Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La iniţiativa doamnei Viceprimar al Municipiului Brăila Ciocan Doinița;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, raportul comun de specialitate al
Direcției Tehnice, Serviciului Juridic Contencios și Serviciului de Utilitate Publică de Administrare
și Gospodărire Locală Brăila, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 din
cadrul C.L.M. Brăila;
În conformitate cu prevederile art.2 lit.g) și h) din Legea nr.51/2006 – legea serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii
nr.101/2006 – legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și Legii nr.99/2014, pentru modificarea și completarea legii serviciului de
salubrizare a localităților;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și (2) lit. d) și alin. (6), lit. a) pct. 14 din Legea
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (1), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, Legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T A R A S T E :
Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de gestiune,
privind prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, la nivelul Municipiului
Brăila, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Regulamentul și Caietul de sarcini aferente activităților de
dezinsecție, dezinfecție și deratizare, la nivelul Municipiului Brăila, conform anexelor nr.2 și 3,
părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă darea în administrare, prin gestiune directă Serviciului de Utilitate
Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a prestării serviciului de dezinsecție,
dezinfecție și deratizare, la nivelul Municipiului Brăila.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția
Tehnică și Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar
Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi și o va aduce la cunoștință publică.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GOANȚĂ ADRIAN - MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
S E C R E T A R,
DRĂGAN ION

*Nota: Anexele nr. 1 si 3 la H.C.L.M. nr. 139/28.04.2017 se pot studia pe site-ul www.primariabraila.ro, sectiunea "Consiliul
local/Hotarari ale Consiliului local".
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ANEXA NR.2
La H.C.L.M. nr.139/28.04.2017
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Capitolul I. Dispoziţii generale
Secţiunea 1. Domeniul de aplicare:
Art.1. (1) Prevederile prezentului regulament se aplică activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie și
deratizare, pentru satisfacerea nevoilor populaţiei de pe raza municipiului Brăila.
(2)Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea activităţii de
dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare în municipiul Brăila, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie
indeplinite pentru asigurarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare, indicatorii de
performanţă, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre operator şi utilizator.
(3)Prevederile prezentului regulament se aplică la executarea, recepţionarea serviciilor prestate pe
raza municipiul Brăila, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare.
(4)Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală care desfăşoară activităţi le de
dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare, în baza hotărârii de dare în administrare a serviciului menţionat
în municipiului Brăila, se va conforma prevederilor prezentului regulament.
Art. 2. Modul de organizare şi funcţionare a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţieși deratizare
trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:
 protecţia sănătăţii populaţiei;
 responsabilitatea fată de cetăţeni;
 conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
 asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
 tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
 securitatea serviciului;
 dezvoltarea durabilă.

Art.3. Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:
 Autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C;
 Dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul
eliminării surselor de contaminare;
 Dezinsecţie - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe
chimice specifice;
 Deratizare - activitatea de combatere a rozătoarelor cu substanţe chimice specifice;
 Deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală, ce nu sunt destinate consumului
uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite din animale, rezultate în urma
activităţii de deratizare;
 Indicatori de performanţă - parametri ai activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţieși deratizare,
realizaţi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate,
urmăriţi la nivelul operatorului titular al licenţei;
 Reţetă - ansamblu de specificaţii, sortimente, cantităţi, concentraţiile soluţiilor, care descriu
materialele utilizate pentru serviciile de dezinsecţie, dezinfecţieși deratizare pentru anumite
locaţii;
 Licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C. prin care se recunoaşte calitatea de operator
al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi din
cadrul serviciului de salubritate;
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 Utilizator-persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct sau indirect, individual sau
colectiv, de activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare, în condiţiile legii;
 Vector-organism (insectă, rozătoare) care răspânde
ște un parazit, un virus sau germeni
patogeni de la un animal la altul, de la om la om, ori de la animale la om.

Art. 4. Serviciul de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare se realizează prin intermediul unei
infrastructuri tehnico-edilitare, care cuprinde construcţii, utilaje şi echipamente specifice destinate
prestării serviciului.
Art. 5. Operatorul serviciului de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare trebuie să îndeplinească
indicatorii de performanţă stabiliţi şi aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Brăila.
Art. 6. Gestiunea serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare este directă fiind asigurată de
care Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Brăila prin intermediul Serviciul de Utilitate
Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila.
6.1.Organizarea, reglementarea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării
serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţieși deratizare din municipiul Brăila, intră în atribuţiile
Consiliului Local al Municipiului Brăila, conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în
vigoare.
6.2.Relaţiile dintre Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila în
calitate de operator al serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare şi utilizatorii acestor
servicii se desfăşoară pe baze contractuale.
Secţiunea a 2-a - Accesul la serviciile de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare
Art.7. (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Brăila, au dreptul
de a beneficia de serviciul de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare.
(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind activităţile de
dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare, la indicatorii de performanţă, la structura tarifară şi la clauzele
contractelor ce vor fi încheiate pentru prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare;
(3) Serviciul de Utilitate Publică de Administrareși Gospodărire Locală Brăila în calitate de operator
al activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare este obligat ca prin modul de prestare a
acestora să asigure protecţia sănătăţii populaţiei, utilizând numai utilaje, echipamente şi tehnologii
corespunzătoare cerințelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi de protecţie a
mediului.
(4) Serviciul de Utilitate Publică de Administrareși Gospodărire Locală Brăila în calita te de operator
al activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare, este obligat să asigure continuitatea serviciilor
în conformitate cu obligaţiile asumate, cu excepţia cazurilor de forță majoră, care vor fi menţionate în
documentaţia de dare în administrare a serviciului.
Secţiunea a 3-a Documentaţia tehnică
Art. 8 (1)Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru Serviciul de
Utilitate Publică de Administrareși Gospodărire Locală Brăila care, în calitate de operator, asigură
serviciile de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare în municipiul Brăila.
(2)Regulamentul stabileşte documentele necesare desfăşurării activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare, modul de întocmire, actualizare şi păstrare a acestor documente.
(3)Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi
reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri specifice activităţilor de dezinsecţie,
dezinfecţie și deratizare.
Art. 9. Serviciul de Utilitate Publică de Administrareși Gospodărire Locală Brăila este obligat să
deţină şi să prezinte organelor de control, inclusiv autorităţii locale, următoarele documente:
a) hotarârea de dare în administrare, avizele, autorizaţiile și licențele prevăzute de lege;
b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;
c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în aria de deservire;
d) documentația tehnică a utilajelor, vehiculelor și dotărilor utilizate pentru desfășurarea serviciilor;
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e) instrucţiunile eliberate de producător ale utilajelor şi echipamentelor folosite, privind
manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea acestora, precum şi cărțile și fișele tehnice ale
echipamentelor;
f) fişele de securitate ale materialelor şi substanţelor folosite, avize şi autorizaţii ale acestora emise
de autorităţile competente;
g) normele generale şi specifice de protecţia muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații
sau fiecărei activităţi;
h) planurile de dotare
și amplasare mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a
obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;
i) regulament de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile de serviciu pentru întreg
personalul;
j) registrul de control, de reclamaţii şi sesizări, de dare și de retragere din exploatare, de admitere la
lucru, etc. ;
k) documente referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;
l) instrucțiuni privind accesul în incinta unde sunt depozitate echipamentele și materialele specifice
și la instalațiile utilizate pentru desfășurarea serviciilor;
m) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;
n) avize și autorizații legale de fu ncționare pentru clădiri, laboratoare, vehicule, utilaje și
echipamente inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;
o) alte documente necesare pentru buna șurare
desfă a activităților specifice serviciului de
dezinfecție, dezinsecție și deratizare.
Art. 10. (1). Serviciul de Utilitate Publică de Administrareși Gospodărire Locală Brăila în calitate de
operator al serviciului de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare în municipiul Brăila, are obligaţia să -şi
organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9, organizată
astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.
(2). La încheierea activităţii, Serviciul de Utilitate Publică de Administrare
și Gospodărire Locală
Brăila, în calitate de operator, va preda autorităţii locale pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe
care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.
Secţiunea a 4-a Îndatoririle personalului operativ
Art. 11. (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii, care deservesc utilajele şi
echipamentele specifice activităţii desfăşurate;
(2)Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă precum şi obligaţiile, drepturile şi
responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile
operaţionale.
(3) Locurile de muncă în care este necesară desfă
șurarea activității, se stabilesc de operator în
procedurile proprii, în funcție de:
a) gradul de periculozitate a instalațiilor, materialelor, substanțelor și a activităților specifice;
b) gradul de automatizare a instalațiilor;
c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii utilajelor, echipamentelor, materialelor, substan
țelor și a activit ăților
specifice.
Art. 12. (1)În timpul prestării serviciului, personalul de deservire a Serviciului de Utilitate Publică de
Administrare și Gospodărire Locală Brăila trebuie să asigure funcţionarea utilajelor şi
echipamentelor în conformitate cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi dispoziţiile
personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.
(2) Prestarea serviciului de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare, trebuie realizată astfel încât să
asigure:
a) protejarea sănătății populației;
b) protecția mediului înconjurător;
c) menținerea curățeniei la nivelul municipiului;
d) continuitatea serviciului.
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(3)În acest sens, Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila va realiza
prin mijloacele proprii un dispecerat care va funcţiona în regim permanent, prin care vor fi preluate
reclamaţiile, sesizările sau situaţiile de urgenţă în cazul apariţiei unor focare.
Sesizările şi reclamaţiile precum şi modalităţile de rezolvare a acestora vor fi aduse în timp util la
cunoştinţa Primarului.

Capitolul II. Asigurarea serviciilor de dezinsecţie,
dezinfecţie si deratizare si condiţii de funcţionare

Art. 13
Autoritatea Administraţiei Publice Locale a Municipiului Brăila, instituţiile publice, operatorii
economici, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a
asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de
maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu, la
frecvenţa prevăzută de prezentul regulament.
Art. 14
(1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie şi deratizare, Serviciul de Utilitate
Publică de Administrareși Gospodărire Locală în calitate de operator, împreună cu Autoritatea
Administraţiei Publice Locale a Municipiului Brăila întocmesc, anual, un program unitar de acţiune de
combatere a vectorilor, care va cuprinde:
a) tipul de vectori supuşi tratamentului;
b) perioadele de execuţie;
c) obiectivele la care se aplică tratamentele.
(2) Perioada de execuţie a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administraţiei
publice locale, în cazul în care se înregistrează condiţii meteo nefavorabile.
(3) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică tratamentele sunt:
a) spaţiile deschise din domeniul public şi privat ale localităţii;
b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice;
c) spaţiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol
şi alte asemenea);
d) căminele şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare.
(4) Toate persoanele fizice şi juridice din Municipiul Brăila au obligaţia să asigure, în perioada de
execuţie a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acţiune aflate în
administrarea/proprietatea acestora.
(5) Plata operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele
prevăzute în programul unitar de acţiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:
a) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru spaţiile deschise din domeniul
public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
b) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru spaţiile deschise din proprietatea
privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecţie pentru
combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare
capacitate generatoare de ceaţă rece sau caldă montate pe autovehicule;
c) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţiilor de
proprietari/locatari, după caz, pentru spaţiile deschise din proprietatea acestora; în cazul executării
tratamentelor de dezinsecţie cu aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare;
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d) reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea Autorită
ții Administraţiei Publice Locale a
Municipiului Brăila, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este
posibilă prezenţa unui reprezentant al instituţiei publice, documentul de lucru se confirmă de către
reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;
e) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţiilor de
proprietari/locatari, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este
posibilă prezenţa unui reprezentant al asociaţiei de proprietari documentul de lucru se confirmă de
către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;
f) reprezentanţii administratorilor reţelelor tehnico-edilitare sau reprezentanţii autorităţii
administraţiei publice locale pentru căminele şi canalele aferente reţelelor; autoritatea administraţiei
publice locale are obligaţia să solicite prezenţa reprezentanţilor respectivi în vederea asigurării
accesului la obiectivele supuse tratamentului.
(6) Finanţarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul
unitar de acţiune se asigură de către autoritatea administraţiei publice locale în baza documentelor
de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate
de reprezentanţii instituţiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecţie,
dezinfecţie şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spaţiile închise ale
clădirilor instituţiilor respective.
(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acţiune şi
confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin.
(5) lit. c) şi e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administraţiei publice locale în
baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local.
(8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spaţii închise ale clădirilor persoanelor fizice sau
juridice, ale clădirilor instituţiilor publice, altele decât cele din subordinea autorităţii administraţiei
publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenţi
patogeni faţă de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în baza
documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia.
Art. 15
(1) Dezinsecţia se efectuează în:
a) clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
b) clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare;
c) spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale
persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari;
d) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale: terenuri ale
instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare,
bâlciuri şi alte asemenea;
e) spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor
economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale
instituţiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);
f) căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu
energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea;
g) spaţii tehnologice şi spaţii destinate publicului;
h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile
de tip condominiu;
i) subsoluri umede sau inundate;
j) depozite de deşeuri municipale, staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile, staţii de transfer,
staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;
k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea
oamenilor şi a animalelor.
(2) Dezinfecţia se efectuează în:
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a) depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri biodegradabile, staţii de transfer,
staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor;
b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor
municipale;
c) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;
d) mijloace de transport în comun;
e) clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice;
f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.
(3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:
a) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie;
b) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun;
c) sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a rozătoarelor în spaţiile interioare
sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a
animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite.
Art. 16
(1) Din punctul de vedere al frecvenţei, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută:
a) lunar, în sezonul cald, pentru spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv
cămine şi canale aferente reţelelor edilitare;
b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile comune închise ale clădirilor.
(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia se execută:
a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil
nealimentar, instituţiilor publice şi spaţiile comune închise ale clădirilor;
b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil
alimentar şi ale unităţilor sanitare;
c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de locuinţă.
Art. 17
Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută:
a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de proprietari/locatari, cel puţin o
dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este
nevoie pentru stingerea unui focar;
c) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în
conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an;
d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea
unui focar.
Art. 18
Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.
Art. 19
Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor
fi avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide.
Art. 20
(1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite, indiferent de destinaţie, curţi
şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice,
instituţiile publice, precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să
asigure efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea unui
focar, în spaţiile deţinute de acestea.
(2) Operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se prestează numai de către Serviciul de
Utilitate Publică de Administrare
și Gospodărire Locală în calitate de operator, căruia i -a fost
atribuită activitatea în gestiune directă, în condiţiile legii.
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(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau
dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze
operaţia şi să menţină spaţiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a
tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de
eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale
şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea
apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute.
Art. 21
Serviciul de Utilitate Publică de Administrare
și Gospodărire Locală în calitate de operator care
prestează activitatea de dezinsecţie dezinfecţie şi deratizare are următoarele obligaţii:
a) înainte de începerea operaţiunii de dezinsecţie sau deratizare la obiectivele din programul unitar
de acţiune, să notifice, în scris, autoritatea administraţiei publice locale şi să aducă la cunoştinţa
populaţiei, prin mass-media, cu cel puţin 7 zile înainte, următoarele:
1. tipul operaţiunii ce urmează a se efectua;
2. perioada efectuării tratamentelor;
3. substanţele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;
4. măsurile de protecţie ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine,
animale şi păsări;
b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data şi ora începerii
tratamentelor de dezinfecţie, dezinsecţie și deratizare în spaţiile închise şi pe suprafeţele deţinute de
acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanţelor utilizate şi măsurile de protecţie
ce trebuie luate;
c) înainte de începerea operaţiunii de dezinfecţie, dezinsecţie și deratizare în spaţiile închise ale
operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari,
să informeze beneficiarul cu privire la substanţele utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate şi
să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor;
d) să solicite la terminarea operaţiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui
document de lucru.
Art. 22
În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea
acestora pentru efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea
unui focar, Serviciul de Utilitate Publică de Administrare
și Gospodărire Locală are obligaţia să
anunţe autoritatea administraţiei publice locale pentru luarea măsurilor legale.
Art. 23
(1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietăţii
beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres
Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală. Vor fi semnalate, de asemenea,
toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor.
(2) Serviciul de Utilitate Publică de Administrareși Gospodărire Locală în calitate de operator, nu
este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătăţii oamenilor şi vieţuitoarelor, altele
decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanţe periculoase pentru aceştia,
dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populaţiei sau tratamentul este ineficient.

Capitolul III. Drepturi şi obligaţii

Sectiunea 1 - Drepturile şi obligaţiile Serviciului de Utilitate Publică de Administrare
și
Gospodărire Locală Brăila
Art. 24. Serviciul de Utilitate Publică de Administrareși Gospodărire Locală Brăila va acţiona pentru
implicarea utilizatorilor şi transformarea treptată a acestora în "operatori activi de mediu”.
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(1)Autoritatea administraţiei publice locale se va implica în acţiuni de popularizare şi instruire a
populaţiei privind impactul generat de rozătoare, paraziţi şi insecte, purtătoare de maladii
transmisibile la om şi la animale şi/sau generatoare de disconfort, asupra mediului şi condiţiilor de
viaţă ale cetăţenilor.
Art. 25. Serviciul de Utilitate Publică de Administrareși Gospodărire Locală Brăila are următoarele
drepturi:
a)să încaseze contravaloarea serviciului prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de
Consiliul Local al Municipiului Brăila, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate
şi aprobate de A.N.R.S.C.;
b)să solicite ajustarea/modificarea tarifului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de dezinsec
ție, dezinfecție și deratizare pentru toți
utilizatorii de pe raza Municipiului Brăila, cu excepția persoanelor juridice, care sunt obligate de alte
reguli incidente activită
ții lor să respecte în cadrul spațiilor proprii private reguli de igienă și
sănătate publică mai stricte decât cele ale spa
țiilor publice, să poa tă apela în mod liber la serviciile
D.D.D. furnizate pe piață. În cazul în care persoanele respective optează pentru serviciile D.D.D. ale
altui operator decât operatorul desemnat de autoritatea administrativ-teritorială, operatorul
respectiv autorizat de altfel, trebuie să respecte prevederile Programului unitar de
țiune
ac de
combatere a vectorilor, în ceea ce ște
prive
calitatea serviciilor D.D.D., comunicând unității
administrativ-teritoriale, respectiv Serviciului de Utilitate Publică de Administrare
și
Gospodărire
Locală cu referire la efectuarea serviciului, respectiv îndeplinirea acestei obliga
ții anterior prestării
serviciului
d)să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Brăila pentru fiecare utilizator în
parte şi pentru fiecare activitate în parte, pentru care are contract de prestări servicii;

e)să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5
zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen legal;
f)să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

Art. 26. Serviciul de Utilitate Publică de Administrareși Gospodărire Locală Brăila are următoarele
obligaţii:
a)să stabilească tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate;
b)să asigure prestarea serviciului de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare, cu respectarea prezentului
regulament, a prescripţiilor, normelor şi normativelor în vigoare;
c)să plătescă despăgubiri utilizatorilor pentru prejudiciile provocate din culpa sa şi demonstrate;
d)să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a serviciului
și să acorde bonificații
procentuale, din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului, sub parametri de calitate
și cantitate, prevăzuți în contractele de prestare;
e)să furnizeze autorităţilor cu competențe în domeniu, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la
documentele şi documentaţiile pe baza
cărora prestează serviciul de dezinsecţie, dezinfecţie
și
deratizare, în condiţiile legii;
f)să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării serviciilor de
dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare, prevăzute de legislația în vigoare;
g)să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciilor de dezinsecţie,
dezinfecţie și deratizare;
h)să ţină la zi împreună cu autoritatea publică locală, evidenţa tuturor utilizatorilor
și fără
cu
contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local, pe baza taxelor
locale care vor fi aprobate în acest sens, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Brăila;
i)să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi şi aprobaţi prin hotărâre a Consiliului Local şi
precizați în prezentul regulament, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;
j)să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de
operare;
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k) să îşi extindă anual aria de activitate pentru serviciile de dezinsecţie, dezinfecţieși deratizare,
pentru a deservi toți utilizatorii, persoane fizice și juridice de la nivelul Municipiului Brăila;
l) să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare,
conform programelor unitare de acțiune, aprobate anual de Consiliul Local al Municipiului Brăila;
m)să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile sau reglementările proprii de
facturare, la tarife legal aprobate pentru fiecare activitate în parte;
n) să înființeze activitatea de dispercerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de
funcționare permanent;
o) în cadrul dispeceratului, Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila
va înregistra toate reclamaţiile și sesizările utilizatorilor într-un registru şi va lua toate măsurile de
rezolvare care se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a
reclamat/sesizat şi a celei care a primit reclamaţia/sesizarea, adresa, data şi ora
reclamaţiei/sesizării, data şi ora rezolvării, numărul de ordine a reclamaţiei/sesizării care va fi
comunicat petentului. Serviciul de Utilitate Publică de Administrareși Gospodărire Locală Brăila are
obligaţia să primească reclamaţiile, respectiv sesizările scrise, şi să răspundă în maxim 30 de zile de
la înregistrarea acestora.
Secţiunea a 2-a - Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
Art. 27. Utilizatorii au următoarele drepturi:
a)să utilizeze, liber şi fără discriminare serviciile de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare în condiţiile
prevăzute în prezentul regulament;
b)să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau
compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatorul de servicii prin nerespectarea
obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ,
parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
c)să sesizeze autoritatea administraţiei publice locale şi celor competente orice deficienţe constatate
în sfera serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea
acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului.
d)să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciile de dezinsecţie, dezinfecţieși deratizare ,
despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritatea administra
ției publice,
A.N.R.S.C. sau Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, după caz.
e)să li se presteze serviciile de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare în condiţiile prezentului
regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare la nivelurile stabilite în contract;
f) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;
g)să primească răspuns în maxim 30 de zile la reclamaţiile/sesizările adresate operatorului sau
autorităţii administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;
h)utilizatorilor le este garantat dreptul la accesul serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţieși deratizare
şi de utilizare a acestora.
i) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea și susținerea intereselor proprii;
j) să fie consultați direct sau prin intermediul unor organizații negu vernamentale reprezentative în
procesul de elaborareși adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile
specifice acestui serviciu;
k) să se adreseze individual ori colectiv, prin intermediul unor asocia
ții reprezentative, autor ității
administrației publice locale, sau a structurilor administrației centrale ori instanțelor judecătorești,
în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct sau indirect.
Art. 28 Utilizatorii au următoarele obligaţii:
a)să respecte prevederile prezentului regulament;
b)să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată în conformitate cu prevederile contractelor de
prestare a serviciilor care fac obiectul prezentului regulament, încheiate între părţi;
c)să asigure accesul Serviciului de Utilitate Publică de Administrareși Gospodărire Locală Brăila, în
toate spaţiile deținute de către utilizator;
d)să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;
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e)să încheie contracte de prestare a serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare numai cu
Serviciul de Utilitate Publică de Administrare
și Gospodărire Locală Brăila care în calitate de
operator, are dreptul de a presta astfel de activităţi la nivelul Municipiului Brăila;
f)să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie
și
deratizare.

Capitolul IV . Determinarea cantităţilor şi
volumului de servicii prestate

Art. 29 La încheierea contractului de prestări servicii, Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și
Gospodărire Locală Brăila are obligaţia de a menţiona în contract tipul operaţiei şi suprafaţa pe care
urmează a fi efectuată prestaţia;
Art.30. Pentru serviciul de dezinsecţie, dezinfecţieși deratizare , măsurarea cantităţilor se face în
funcţie de doza şi de reţeta substanţelor care se vor utiliza pe unitatea de suprafaţă sau de volum,
recomandate de producător.
Art.31. Modalităţile de determinare a cantităţilor, cât şi modul de facturare vor face parte din
procedura proprie de facturare, întocmită de operator şi aprobată de A.N.R.S.C.

Capitolul V. Indicatorii de performanţă

Art.32. Consiliul Local al Municipiului Brăila stabileşte şi aprobă valorile indicatorilor de performanţă
ai serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare .
(1)Indicatorii de performanţă ai serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare sunt parte
integrantă din prezentul regulament și sunt menţionaţi în anexa nr 1.;
(2)Autoritatea administraţiei publice locale poate aplica penalităţi Serviciului de Utilitate Publică de
Administrare și Gospodărire Locală Brăila, în cazul în care acesta nu prestează serviciile la parametrii
de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului.
Art.33. (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de Serviciul de
Utilitate Publică de Administrare
și Gospodărire Locală Brăila pentru asigurarea serviciilor de
dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare.
(2)Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de
dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare, avându-se în vedere:
a)continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b)prestarea serviciilor pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
c)adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;
d)excluderea oricărei discriminări privind accesul la acest serviciu;
e)respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;
f)implementarea unor sisteme de management al calităţii, mediului şi al sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale;
g) atingerea obiectivelorși țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale, este
responsabilă.
Art. 34. Indicatorii de performanță pentru serviciile de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare se referă
la următoarele activităţi:
a)contractarea serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare;
b)măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
c)îndeplinirea prevederilor contractuale cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
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d)menţinerea unor relaţii echitabile între Serviciul de Utilitate Publică de Administrare
și
Gospodărire Locală Brăila şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu
respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
e)soluţionarea în timp util a reclamaţiilor referitoare la serviciile de dezinsecţie, dezinfecţieși
deratizare;
f)prestarea de servicii conexe serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare
- informare,
consultanţă;
g) prestarea serviciului de de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare pentru toți utilizatorii de la nivelul
Municipiului Brăila.
Art.35. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, Serviciul de Utilitate Publică de
Administrare și Gospodărire Locală Brăila trebuie să asigure:
a)gestiunea serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare conform hotărârii de dare în
administrare și a regulamentului serviciului;
b)evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor;
c)înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii
serviciilor efectuate;
d)înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor şi modului de soluţionare a acestora;
Art. 36. În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale care le revin, autoritatea administraţiei
publice locale, precum şi reprezentanţii A.N.R.S.C, au acces neîngrădit la informaţiile necesare
stabilirii:
 modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C;
 modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor asumate;
 calităţii și eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi;
 modului de administrare, exploatare, menţinere în funcţiune, dezvoltare şi
modernizare a întregii activităţi specifice;
 modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de dezinsecţie, dezinfecţie și
deratizare ;
 respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice.

Capitolul VI. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 37 În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula normativele şi tarifele legale,
valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care
trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice.
(1) Contractele de prestări servicii care fac obiectul prezentului regulament se vor încheia cu
următoarele categorii de utilizatori:
 asociaţii de proprietari sau locatari, prin reprezentanţii acestora, proprietari de
gospodării persoane fizice sau juridice sau reprezentanţi ai acestora, în situaţia în care
nu se va institui taxă specială;
 instituţii publice care au sedii sau administrează clădiri pe raza municipiului Brăila;
 agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Brăila;

Art.38. (1) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
poate verifica aplicarea prevederilor prezentului regulament;
(2)Prevederile prezentului regulament pot fi actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică,
tehnologică şi legislativă.
Art. 39. Se consideră contravenții următoarele situații:
44
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1)Refuzul sau neîncheierea de către utilizatori, persoane fizice sau persoane juridice, din municipiul
Brăila de contracte de prestare a serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie
și
deratizare, pentru
suprafeţele pe care le deţin, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, cu Serviciul de
Utilitate Publică de Administrare
și Gospodărire Locală Brăila și care fac obiectul prezentului
regulament;
2)neexecutarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare de către persoanele fizice sau
juridice, în conformitate cu programele, etapele precum şi perioadele de execuţie a lucrărilor
stabilite, organizate şi anunţate în mijloacele de mass-media de către autoritatea administraţiei
publice locale împreună cu Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila
autorizat de autoritatea de reglementare competentă şi căruia i-a fost atribuită gestiunea directă a
serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare în municipiul Brăila.
3)Contractarea sau executarea de servicii similare de către operatori neautoriza
ți şi care nu au
contracte de delegare/hotărâre de dare în administrare a serviciilor care fac obiectul prezentului
regulament, utilizând substanţe periculoase pentru populaţie.
4)Prestarea serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie
și deratizare în municipiul Brăila, în afara
parametrilor tehnici cantitativi și calitativi adoptați prin hotărârea de dare în administrare a prestării
serviciilor menționate.
5)Practicarea unor tarife mai mari decât cele stabilite şi aprobate prin hotărâre a Consiliul Local al
Municipiului Brăila, pentru activitățile care fac obiectul prezentului regulament.
6)Neaplicarea măsurilor şi nerespectarea termenelor stabilite ca urmare a activităţilor de control,
dacă acestea au fost menţionate în procesele verbale de constatare, încheiate de autorităţile abilitate
în domeniu.
SANCTIUNI
Art. 40. Constituie contravenții următoarele fapte care nu au fost s ăvârşite în astfel de condiţii, încât
potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni şi se sancționează după cum urmează:
1)nerespectarea prevederilor art. 20 se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru
persoane fizice și cu amendă de la 1000 la 2000 lei pentru persoane juridice;
2)nerespectarea de către operator a prevederilor art. 12, art. 26, art. 35 şi art. 39 alin. 4, 5și 6 se
sancţionează cu amendă de la 1000 la 2000 lei;
3)nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 13, art. 28, art 39 alin. 1, 2 și 3 se sancționează
cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice
și cu amendă de la 1000 la 2000 lei pentru
persoane juridice;
Art. 41 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul regulament se
face de către Poliția Locală şi/sau împuterniciţii Primarului şi de autoritatea de reglementare
competentă, iar aplicarea sanc
țiunilor se face conform prevederilor O.G. nr.2/2001, actualizată,
privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art. 42. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii
procesului
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.
Prezentul regulament de organizare şi funcționare a avut la bază următoarele prevederi legale:
 Legea nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 101/2006 - privind salubrizarea localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006;
 H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
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 Ordin A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților;
 Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății.
Semnătură și ștampilă

ANEXA LA REGULAMENT
INDICATORI DE PERFORMANTĂ
INDICATORI

I

II

III

IV

TOTAL AN

100%

100%

100%

100%

b) numărul de solicitări de îmbunătățire Max
a parametrilor de calitate ai serviciilor, 10%
raportat la numărul de contracte
încheiate;

Max
10%

Max
10%

Max
10%

100%

a) numărul de opera
țiuni ca urmare a 90%
solicitărilor, raportat la numărul total
de solicitări;

90%

90%

90%

100%

b) numărul anual de sesizări din partea 10%
agenției de protecție a mediului;
c) numărul anual de sesizări din partea 10%
agenției de sănătate publică;

10%

10%

100%

d) numărul de reclama
ții privind
valorile facturate, de tipuri de activități;

10%

10%

0

0

0

0

1. Indicatori generali

1.1
Contractarea
serviciilor
de
dezinsecţie, dezinfecţieși deratizare și
tratamente fitosanitare

a) numărul de contracte încheiate, pe 100%
categorii de utilizatori, raportat la
numărul de solicitări;

1.2 Măsurareași gestiunea cantității
serviciilor prestate

0

e) valoarea totală a facturilor încasate, 95%
raportată la valoarea totală a facturilor
emise;
f) numărul de contracte reziliate pentru 5%
neplata serviciilor prestate, pe categorii

10%

10%

100%

95%

95%

95%

100%

5%

5%

5%

100%

de utilizatori și pe tipuri de activități.
1.3 Calitatea serviciilor prestate

a) numărul de reclama
ții privind
Max
parametrii de calitate ai serviciului, pe 10%
tipuri de utilizatori
și tipuri de
activități;

Max
10%

Max
10%

Max
10%

100%

b) numărul de reclama
ții la care s -a 100%
răspuns în termenul legal, din total
număr de reclamații;

100%

100%

100%

100%

c) valoarea despăgubirilor plătite de
operator
pentru
nerespectarea
condițiilor și a parametrilor de calitate
stabiliți în contract, raportată la
valoarea facturată, pe categorii de
utilizatori și pe tipuri de activități;

0

0

0

0

0

d) valoarea despăgubirilor plătite de
utilizatori pentru daune provocate prin
nerespectarea condițiilor și clauzelor
contractuale.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Indicatori garantați

2.1 Indicatori garantați pri n licența de
prestare a serviciilor de dezinsecţie,
dezinfecţie și deratizare și tratamente
fitosanitare;
a) numărul de sesizări scrise privind
nerespectarea de către operator a
obligațiilor din licență;

b) numărul de încălcări ale obliga
ț iilor
operatorului rezultate din analizele
și
controalele A.N.R.S.C. și Gărzii de Mediu,
modul de soluționare pentru fiecare caz
de încălcare a acestor obligații.
2.2 Indicatori a căror nerespectare
atrage penalități contractuale:

a) numărul de utilizatori care au primit
despăgubiri datorate nerespectării
condițiilor de aplicare de către operator
a serviciilor sau dacă s-au îmbolnăvit
din cauza nerespectării condi
țiilor de
prestare a serviciilor;

b) numărul de cereri pentru care s-au
acordat reduceri ale valorii facturilor,
din total număr de cereri pentru
micșorarea valorii facturilor.

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila
În temeiul dispozițiilor Legii dialogului social nr. 62 din 10.05.2011, republicată, modificată și
completată,
În baza referatului nr. 4213/20.04.2017,
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.(1) Se actualizează componenţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila, cu
următorii membri titulari:
1.
2.
3.
4.

MĂDĂLINA COCHINO
CHIRIAC FRANCISK IULIAN
ȚIRIPA MARIUS - AURELIAN
VIOREL MARIAN DRAGOMIR

Prefect
Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila
Subprefect
Primarul Municipiului Brăila

Preşedinte
Preşedinte
Membru
Membru

Reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale:
5.

ADRIAN BERNHARD RITZINGER

6.
7.

SORIN ENACHE
MONICA BRATU

8.

TRAIAN CISMAŞ

9.

DĂNUȚ PETRESCU

10

CĂTĂLIN CANCIU

11.

CAMELIA NEDELCU

12.

LIVIU ARHIRE

13.

MIHAELA CIORĂȘTEANU

14.

CONSTANTIN – ADRIAN GLUGĂ

15.

DUMITRU MARTA

16.

EMILIA IOANA VOICU

17.

TIMOFEI IULIAN

Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Brăila
Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Brăila
Director executiv, Direcţia pentru Agricultură
a
județului Brăila
Director executiv interimar, Direcţia de Sănătate
Publică a judeţului Brăila
Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Brăila
Preşedinte – Director general cu delegație, Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate Brăila
Inspector – şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă al
judeţului Brăila
Șef Administrație, Administrația Județeană a
Finanţelor Publice Brăila
Șef al Inspectoratului, Inspectoratul de Poliţie Județean
Brăila
Comisar – şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Brăila
Director executiv, Organismul Intermediar Regional
Programul
Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est
Locotenent colonel, Inspectoratul de Jandarmi
Județean Brăila

Reprezentanţii Confederaţiilor Naţionale Sindicale:

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru

18.
19.

MARIAN GHEORGHE
DUMITRU ŞIŞU

Blocul Naţional Sindical (B.N.S.)
Confederaţia Sindicatelor Democratice
România (C.S.D.R.)

20.

OCTAVIAN GEORGESCU

21.

VALERIU PARTENE

22.

MIHAI CLIVEȚ

Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel ALFA”
(C.N.S.”Cartel ALFA”)
Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din
România “Frăţia” (C.N.S.L.R.- FRĂŢIA)
Confederația Sindicală Națională Meridian

din

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Reprezentanţii Confederaţiilor Naţionale Patronale:
23.

VASILICĂ PRICEPUTU

24.

GHEORGHE STROE

25.
26.
27.

MIOARA HERDA
SILVIO FRĂȚILĂ
STANCA TEODOR

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi
Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R)
Uniunea Generală a Industriaşilor Români
(U.G.I.R.)
Confederația Patronală ”Concordia”
Patronatul Național Român
Confederația Patronală din Industrie, Agricultură,
Construcții și Servicii din România (CONPIROM)

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

(2) În situaţia în care membrii titulari reprezentanţi ai confederaţiilor naţionale sindicale
şi patronale nominalizaţi la alin. (1) nu pot participa la şedinţele Comisiei de Dialog Social a
judeţului Brăila, activitatea acestora va fi preluată de următorii supleanţi:
Reprezentanţii Confederaţiilor Naţionale Sindicale:
1.

VASILE SECIU

Blocul Naţional Sindical (B.N.S.)

Supleant

2.

TĂNȚICA GEORGIANA IOAN

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (C.S.D.R.)

Supleant

3.

GABRIELA ENCUŢU

Supleant

4.

RADU POPESCU

5.

VASILE DUMITRASC

Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel ALFA” (C.N.S.”Cartel
ALFA”)
Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România “Frăţia”
(C.N.S.L.R. FRĂŢIA)
Confederația Sindicală Națională Meridian

Supleant
Supleant

Reprezentanţii Confederaţiilor Naţionale Patronale:
1.

ADRIANA MAXIM

2.

IULIAN ZAMFIR

3.

NICOLAE UNGUREANU

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi
Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.)
Uniunea Generală a Industriaşilor Români
(U.G.I.R.)
Confederația Patronală din Industrie, Agricultură,
Construcții și Servicii din România (CONPIROM)

Supleant
Supleant
Supleant

Art.2.(1) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celelalte instituţii publice
organizate la nivelul judeţului Brăila, care au persoane desemnate ca membri în cadrul Comisiei
de Dialog Social a judeţului, au obligaţia de a asigura continuitatea reprezentativităţii acestora în
cadrul comisiei.
(2) În absenţa membrilor de drept, din motive obiective, conducătorul instituţiei va
desemna în scris un reprezentant.

50_____________MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.5/2017 _____________

Art.3. Secretariatul tehnic al Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila este asigurat de
doamna Molnar Gabriela, consilier superior în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Brăila.
Art.4. La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 222 din 18.07.2016 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
Brăila, 20.04.2017
Nr. 150

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenţei Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi Brăila
În temeiul dispozițiilor Legii nr. 202/2002, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, a H.G. nr. 1054/2005 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului
Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
În baza referatului nr. 4626/05.05.2017,
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4, alin. 6 din
H.G. nr. 1054/2005,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1.(1) Se actualizează componenţa Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi Brăila, cu următorii membri titulari:
Nr.
crt

Numele și Prenumele

1.

STEREA RADA

2.

PĂUN VIORICA EUGENIA

3.
4.

Instituția

Funcția
Preşedinte

MOLNAR GABRIELA

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Brăila
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Brăila
Instituţia Prefectului judeţului Brăila

CARACATEANU FANICA

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila

Membru titular

Vicepreşedinte
Membru titular

5.

ZOTOI BOGDAN

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila

Membru titular

6.

CANCIU CĂTĂLIN

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

Membru titular

7.

HĂRĂPESCU ANA

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila

Membru titular

8.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Brăila
Direcţia de Sănătate Publică Brăila

Membru titular

10.

CONSTANTIN EUGENIA
DĂNUŢA
ANDREESCU NICOLETA
DENISA
VASILESCU MARIANA

Direcţia Regională de Statistică Brăila

Membru titular

11.

IOAN TĂNȚICA GEORGIANA

Confederaţia C.S.D.R.

Membru titular

12.

GURGU VIOLETA

Blocul Naţional Sindical

Membru titular

13.

BĂLAN MARIANA

Federaţia Sanitas

Membru titular

14.

CIUPERCĂ CRISTINA IULIANA

Uniunea Generală a Industriaşilor din RomâniaU.G.I.R.

Membru titular

15.

POPESCU HONORINA
GABRIELA
SUSANU NEAGA

Asociaţia de Binefacere Diaconia Brăila

Membru titular

Asociaţia “NOI ” Brăila

Membru titular

9.

16.

Membru titular

(2). În cazul în care, membri titulari nu pot participa la şedinţe, activitatea acestora poate fi
suplinită de membrii supleanţi, astfel:
Nr.
crt

Numele și Prenumele

Instituția

Funcția

1.

NICOLAE CORNELIA

Instituţia Prefectului judeţului Brăila

Membru supleant

2.

IOSIF DANA

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila

Membru supleant

3.

GUDINOV MARINELA

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila

Membru supleant

4.

CONDEI DANIELA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

Membru supleant

5.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila

Membru supleant

6.

MOCANU SIMONA
ROXANA
STAN CEZARIA GABRIELA

Membru supleant

7.

MEIROȘU SABINA

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Brăila
Direcţia de Sănătate Publică Brăila

8.

STERIAN DANIELA

Direcţia Regională de Statistică Brăila

Membru supleant

9.

SURDU VALENTIN

Confederaţia C.S.D.R.

Membru supleant

10.

DOBROTĂ GEORGETA

Blocul Naţional Sindical

Membru supleant

11.

DERMENGIU IONEL

Federaţia Sanitas

Membru supleant

12.

ZAMFIR ANCA MARIA

Uniunea Generală a Industriaşilor din România- U.G.I.R.

Membru supleant

13.

BACIRU DANIELA
VIRGINIA
DOGARU ANCA

Asociaţia de Binefacere Diaconia Brăila

Membru supleant

Asociaţia “NOI ” Brăila

Membru supleant

14.

Membru supleant
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Art. 2. Începând cu data emiterii prezentului Ordin, Ordinul Prefectului nr. 227 din
29.07.2013, privind actualizarea componenţei Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi Brăila îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. Secretariatul comisiei va fi asigurat de un compartiment din cadrul Agenţiei
Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Brăila, desemnat de directorul acesteia.
Art. 4.(1). Prezentul ORDIN va fi comunicat membrilor şi celor interesaţi prin grija
Secretariatului tehnic al Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
Brăila.
(2).Ordinul va fi afişat şi pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţului Brăila,
www.prefecturabraila.ro.
Prefect,
MĂDĂLINA COCHINO
Brăila,05.05.2017
Nr. 167
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila

În temeiul dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 499 din 07.04.2004, privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor,
Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică Brăila nr. 2489/10.04.2017,
înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub nr. 3873/10.04.2017,
În baza referatului nr. 4741/08.05.2017,
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. (1) Se actualizează componenţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice al judeţului Brăila, după cum urmează:
1.
2.
3.

MĂDĂLINA COCHINO
MARIUS – AURELIAN ȚIRIPA

3.
4.

DUMITREL PRICEPUTU
DOINIŢA CIOCAN

Prefectul judeţului Brăila
Subprefectul judeţului Brăila

a) Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi cei ai serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe specializate ale administraţiei publice
centrale:
Secretar al judeţului, Consiliul Judeţean Brăila
Viceprimar, Primăria Municipiului Brăila

5.

ADRIAN BERNHARD RITZINGER

6.

CAMELIA NEDELCU

7.
8.
9.

SORIN ENACHE
ANA HĂRĂPESCU
DĂNUȚ PETRESCU

10.

MONICA BRATU

11.

CONSTANTIN – ADRIAN GLUGĂ

12.

VASILE MOȚ

Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Brăila
Preşedinte – Director General cu delegație, Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate Brăila
Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila
Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila
Director executiv interimar, Direcţia de Sănătate Publică a
judeţului Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Brăila
Șef al Inspectoratului, Inspectoratul de Poliţie Județean
Brăila
Prim adjunct, Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila

b)

Preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila

13.

TINCA RUSU PREDA

c)

Reprezentanţii organizaţiilor judeţene de pensionari

14.
15.

VIORICA NOVAC
SANDU TEMISTOCLE

16.

MARIA GRAMA

17.

ION DUMITRU

18.

NICOLAE TOMESCU

19.

LENUŢA CONSTANTINESCU

20.

GHEORGHE BUTE

21.
22.

VIRGIL PÎRVU
GRIGORE CIOBICĂ

23.

TĂNASE CHINGĂ

24.
25.

ILIE DUDULEA
MIRON ROȘIORU

Presedinte, Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice
Brăila

Preşedinte, Uniunea Județeană Solidaritatea Pensionarilor
Presedinte, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război
Filiala Brăila “Gl. Gheorghe Avramescu”
Preşedinte, Asociaţia Veteranilor de Război din Ministerul
Administraţiei şi Internelor – Filiala Brăila
Preşedinte, Asociaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în
Rezervă şi Retragere – Filiala Judeţeană Brăila “Mihai
Viteazul”
Preşedinte, Asociaţia şi C.A.R.-I.F.N a Pensionarilor C.F.R.
Sucursala Brăila
Preşedinte, Asociaţia Teritorială pentru Asistenţă Socială a
Persoanelor Vârstnice şi a Pensionarilor din judeţul Brăila
Preşedinte, Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşilor
Veteranilor de Război – Filiala Brăila
Vicepreşedinte, Uniunea Judeţeană a Pensionarilor Brăila
Preşedinte, Asociatia Foştilor Deţinuţi Politic, Deportaţilor
şi Refugiaţilor – A.F.D.P.R. Judeţ Brăila
Preşedinte, Asociaţia Strămutaţilor, Refugiaţilor şi
Condamnaţilor Politici din judeţul Brăila
Preşedinte, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila
Președinte, Asociația Națională a Cadrelor Militare în
Rezervă și Retragere din Ministerul Afacerilor Interne –
Filiala Brăila

d) Invitaţi permanenţi
1.
2.

ANDREI MARIN
GEORGETA IONESCU

3.

ILIE PETRENCU

Preşedinte, Asociaţia de Pensionari Făurei
Presedinte, Asociaţia “Clubul Pensionarilor Ana Aslan” din
municipiul Brăila
Vicepreşedinte, Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi
Bucovina – Filiala Brăila “Vasile Voloc”.

(2) La şedinţele Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor
vârstnice al judeţului Brăila pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica dezbătută.
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Art.2. (1) La ședințe participă exclusiv persoanele nominalizate în prezentul ordin, fără a se
admite înlocuirea acestora cu specialiști desemnați ad-hoc, fără capacitate decizională în
dezbaterea agendei de lucru.
(2) În cazuri temeinic justificate, membrii Comitetului consultativ de dialog civic pentru
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila pot fi înlocuiți de către persoanele desemnate
să le preia atribuțiile de serviciu, conform regulamentului de organizare și funcționare al instituției
pe care o reprezintă.
Art.3. Conducerea şedinţelor de lucru ale Comitetului consultativ de dialog civic pentru
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila este asigurată de către prefect.
Art.4. Coordonarea secretariatului Comitetului consultativ de dialog civic pentru
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila se asigură de către subprefect.
Art.5. Secretariatul comitetului este asigurat de doamna Molnar Gabriela, consilier
superior în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila şi domnul Tomescu Nicolae – din partea
Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila.
Art.6. La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 182 din 10.06.2016 își încetează
aplicabilitatea.
Art.7. 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
Brăila, 08.05.2017
Nr. 172
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
Ulmu, 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. 6009/09.05.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 4789/09.05.2017,
privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
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lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Ulmu, în
vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină;
În baza referatului de aprobare nr. 4823/10.05.2017
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 Ulmu, actualizată prin Ordinul Prefectului
nr. 279/08.08.2016, în data de 11.05.2017, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei Ulmu.
Art. 2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza
enzootică bovină.
Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul
Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial al
judeţului Brăila.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Brăila, 10.05.2017
Nr. 177
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