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constatarii
starii
tehnice
de
cladire asistență socială
la nivelul comunei
neingrijita…………………………………….228 Chiscani, judeţul Brăila…………………….235
HOTĂRÂREA NR.108 din 29 Noiembrie 2018

HOTĂRÂREA NR.114 din 29 Noiembrie 2018

privind: alocare sumei de 7200 lei din bugetul
local pentru elevii din cadrul Școlii
Gimnaziale Chiscani, care s-au calificat și
participă la Campionatul European de Karate
Fudokan din Portoroz – Slovenia…………229

privind : aprobarea proiectului rețelei școlare
a unităților de învațământ preuniversitar de
stat de la nivelul comunei Chiscani , județul
Brăila, pe anul școlar 2019-2020, în vederea
emiterii
avizului
conform
de
către
Inspectoratul Școlar Județean Brăila……236

HOTĂRÂREA NR.109 din 29 Noiembrie 2018

privind
aprobarea
Regulamentului
de
Organizare
şi
Funcţionare
al
Compartimentului de Asistenţă Socială
organizat la nivelul comunei Chiscani, județul
Brăila…………………………………………230

HOTĂRÂREA NR.115 din 21 Decembrie 2018

privind : alegerea președintelui de ședință al
Consiliului Local Chiscani pe o perioada de 3
luni ( decembrie 2018 - februarie
2019)………………………………………..237

HOTĂRÂREA NR.110 din 29 Noiembrie 2018

HOTĂRÂREA NR.116 din 21 Decembrie 2018

privind : aprobarea acordării unui drept de
servitute aeriană de trecere cu titlu oneros
asupra terenului în suprafață de 31 m.p.,
între imobilul situat pe Aleea Centrală, nr.2 și
imobilul situat pe Aleea centrală nr.5A ,
Stațiunea Lacu Sărat, comuna Chiscani,
Județul Brăila, proprietate publică a comunei
Chiscani, în favoarea SC ELDOMIR IMPEX
SRL, în vederea realizării lucrării ”Construire
pasarelă suspendată”……………………...231

privind: aprobarea achiziționarii unor servicii
de
consultanță
juridică
specializată,
asistență și reprezentare în fața instanțelor
judecătorești în vederea apărării intereselor
comunei Chiscani, județul Brăila…………238
HOTĂRÂREA NR.117 din 21 Decembrie 2018

privind : rectificarea bugetului local de venituri
și cheltuieli a comunei Chiscani, pe anul
2018………………………………………….239
HOTĂRÂREA NR.118 din 21 Decembrie 2018

privind : actualizarea devizului general pentru
privind : aprobarea constituirii unui drept de obiectivul de investiții ”Reabilitare dispensar
superficie cu titlu oneros, fără licitație publică uman – Chiscani”…………………………..240
asupra terenului în suprafață de 190 m.p.,
HOTĂRÂREA NR.111 din 29 Noiembrie 2018
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nr.65/23.12.2015 până la intrarea în vigoare
a noului Plan urbanistic general, dar nu mai
târziu de data 31.12.2023…………………246

HOTĂRÂREA NR.119 din 21 Decembrie 2018

privind : actualizarea devizului general pentru
obiectivul de investiții”Școala cu clasele I-IV
Lacu Sărat, comuna Chiscani, cu schimbare
de destinație în Grădinița Lacu Sărat”, după
încheierea
contractului
de
achiziție
publică……………………………………….241

HOTĂRÂREA NR.125 din 21 Decembrie 2018

privind: darea în folosință gratuită pe durata
existenței capacităților energeticea unui teren
în suprafață de 115 mp, situat în stațiunea
Lacu Sărat, Aleea Principală, către
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice
Muntenia Nord S.A., în vederea realizării
lucrării ”Racordare la rețeaua electrică a
locului de consum permanent stație de bază
pentru
servicii
de
comunicații
electronice”………………………………….247

HOTĂRÂREA NR.120 din 21 Decembrie 2018

privind : actualizarea devizului general pentru
obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere
sediu primărie și amenajare parcare, comuna
Chiscani, Județul Brăila"…………………..242
HOTĂRÂREA NR.121 din 21 Decembrie 2018

privind: actualizarea și însușirea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului privat al HOTĂRÂREA NR.126 din 21 Decembrie 2018
comunei Chiscani, Județul Brăila…………243 privind : aprobarea constituirii unui drept de
HOTĂRÂREA NR.122 din 21 Decembrie 2018
superficie cu titlu oneros, fără licitație publică
privind: actualizarea și însușirea inventarului asupra terenului în suprafață de 733 m.p.,
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al proprietate privată a comunei Chiscani,
comunei Chiscani…………………………..244 Județul Brăila,situat în sat Lacu Sărat,
HOTĂRÂREA NR.123 din 21 Decembrie 2018 comuna Chiscani, Județul Brăila, CV. 8, P
privind : Aprobarea Regulamentului privind 462, Lot.2, către domnul Popa
organizarea si desfasurarea activitatilor Ghiocel………………………………………248
comerciale și a serviciilor
în Comuna HOTĂRÂREA NR.127 din 21 Decembrie 2018
Chiscani Brǎila……………………………...245 privind : radierea debitelor reprezentând
HOTĂRÂREA NR.124 din 21 Decembrie 2018
amenzi
contravenționale,
contravenienți
privind : prelungirea valabilităţii Planului persoane fizice, înlocuite cu muncă
Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei neremunerată în folosul comunității prin
Chiscani aprobat prin H.C.L. Chiscani nr. 59 hotărâri judecătorești și executate de către
/ 30.11.2000 și prelungit prin H.C.L.
persoanele fizice contraveniente…………249
VIII. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
HOTĂRÂREA NR.67 din 24 Octombrie 2018

HOTĂRÂREA NR.69 din 24 Octombrie 2018

privind: „Aprobarea solicitarii prelungirii
scrisorii de garantie din partea Fondului
National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru „Proiect
integrat privind: infrastructura de drumuri –
asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala,
canalizare menajera si statie de epurare,
prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip
afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila „
finantat prin Masura 322”………………….251

privind: „Aprobarea modificarea bugetului
local de venituri si cheltuieli al comunei
Jirlău, judetul Braila, pe anul 2018”...........253
HOTĂRÂREA NR.70 din 24 Octombrie 2018

privind: “Aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici dupa atribuirea contractelor de
achizitie publica ai obiectivului de investitii
„Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet
Braila”………………………………………..254
HOTĂRÂREA NR.71 din 24 Octombrie 2018

privind: “Aprobarea amplasarii unei troite la
privind: aprobarea Dispozitiei Primarului intersectia D.J. 203 cu D.J. 203J (capatul
Comunei
Jirlau,
judetul
Braila
nr. strazii Rm Sarat catre comuna Robeasca),
307/27.09.2018 privind modificarea bugetului comuna Jirlau, judetul Braila.”…………….255
local de venituri si cheltuieli al comunei HOTĂRÂREA NR.72 din 24 Octombrie 2018
Jirlău, judetul Braila, pe anul 2018 si a listei privind: “Aprobarea constituirii unui drept de
de investitii pe anul 2018…………………..252 uz si servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea
suprafetei de 1 mp din domeniul public al
HOTĂRÂREA NR.68 din 24 Octombrie 2018

7

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________
comunei Jirlau, in favoarea SC SDEE
Muntenia Nord SA privind realizarea lucrarii
„Racordare la reteaua electrica a locului de
consum permanent locuinta- C1 – beneficiar
Margarit Costica”, din comuna Jirlau, judetul
Braila”………………………………………..256

MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE
VÂRSTNICE
ÎN
COMUNA
JIRLAU,
JUDEŢUL BRAILA” proiect finanțat din
Fondul Social European prin Programul
Operațional Regional 2014-2020”……..…265
HOTĂRÂREA NR.81 din 23 Noiembrie 2018

privind: „Aprobarea documentatiei tehnice si
a
indicatorilor
tehnico-economici
ai
obiectivului de investitii „REABILITAREA,
EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN
VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU
SOCIAL
MULTIFUNCŢIONAL
PENTRU
HOTĂRÂREA NR.74 din 23 Noiembrie 2018
PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA
privind: „Aprobarea programului de activitati JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA”……………...266
edilitar gospodaresti la nivelul comunei HOTĂRÂREA NR.82 din 17 Decembrie 2018
Jirlau,judet Braila pe anul 2019”………….258 privind:
alegerea
preşedintelui
de
HOTĂRÂREA NR.75 din 23 Noiembrie 2018
şedinţă……………………………………….268
privind: „Aprobarea modificarii bugetului local HOTĂRÂREA NR.83 din 17 Decembrie 2018
de venituri si cheltuieli al comunei Jirlău, privind: „Aprobarea rectificarii bugetului local
judetul Braila, pe anul 2018 si a listei de de venituri si cheltuieli al comunei Jirlău,
investitii pe anul 2018”...............................259 judetul Braila, pe anul 2018 si a listei de
HOTĂRÂREA NR.76 din 23 Noiembrie 2018
investitii pe anul 2018”...............................268
privind: „Acordarea unui mandat special HOTĂRÂREA NR.84 din 17 Decembrie 2018
Primarului in calitate de reprezentant legal al privind : „Aprobarea impozitelor si taxelor
Comunei JIRLAU in Adunarea Generala a locale aplicabile in anul fiscal 2019, la nivelul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara comunei Jirlau, judetul Braila”…………….269
”ECO DUNAREA” Braila”…………………260 HOTĂRÂREA NR.85 din 17 Decembrie 2018
privind : „Aprobarea listei de insolvabilitate a
HOTĂRÂREA NR.77 din 23 Noiembrie 2018
privind: “Aprobarea suplimentarii susţinerii unor debitori persoane fizice, la nivelul
financiare a Asociaţiei Sportive Jirlau, cu comunei Jirlau, judetul Braila”...................270
suma de 4.000 lei, pentru activitatea sportivă HOTĂRÂREA NR.86 din 17 Decembrie 2018
„Aprobarea
Raportului privind
desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul privind:
competiţional 2018”………………………...262 stadiul inscrierii datelor in registrul agricol in
al doilea semestru al anului 2018”.............271
HOTĂRÂREA NR.78 din 23 Noiembrie 2018
privind: „Aprobarea alocarii sumei de 30.000 HOTĂRÂREA NR.87 din 17 Decembrie 2018
„Aprobarea
organizarii retelei
lei in vederea organizarii pomului de iarna la privind:
Scoala
Gimnaziala
Jirlau,
judetul scolare a comunei Jirlau, judetul Braila pentru
Braila”........................................................263 anul scolar 2019-2020”..............................272
HOTĂRÂREA NR.73 din 23 Noiembrie 2018

privind: „Aprobarea programului privind
intretinerea drumurilor de interes local
,refacerea santurilor si rigolelor acestora la
nivelul comunei Jirlau ,judet Braila pe anul
2019”…………………………………………257

HOTĂRÂREA NR.79 din 23 Noiembrie 2018

privind: „Aprobarea intenției Comunei Jirlău
de a accesa fonduri europene pentru
proiectul "Bunicii Comunității – comuna
Jirlău”, proiect finanțat din Fondul Social
Europena prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020”……………………….…264

HOTĂRÂREA NR.88 din 17 Decembrie 2018

privind: „Aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Jirlau,
judetul Braila pentru anul 2019”...............273
HOTĂRÂREA NR.89 din 17 Decembrie 2018

privind: „Actualizarea organigramei si a
statului de functii a personalului din aparatul
HOTĂRÂREA NR.80 din 23 Noiembrie 2018
Privind: „Aprobarea intenției Comunei Jirlău de specialitate al primarului comunei
de a accesa fonduri europene pentru Jirlau”.........................................................274
HOTĂRÂREA NR.90 din 17 Decembrie 2018
proiectul „REABILITARE, EXINDERE SI
privind
:
„Preluarea
contractelor
de
DOTARE
CLĂDIRE
ÎN
VEDEREA concesiune nr.5,6,7 si 8 din data de
ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU
SOCIAL 23.09.2002 si respectiv contractului de
catre SC MIHAZAM SRL Jirlau, de la concesiune nr. 9 din data de 19.03.2003 de
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concesionarul SC MOARA DOM SRL, Jirlau, HOTĂRÂREA NR.4 din 10 Ianuarie 2019
ca urmare a vanzarii constructiilor”……….275 privind: “Aprobarea Dispozitiei Primarului
Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 1/2019
HOTĂRÂREA NR.91 din 17 Decembrie 2018
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privind acoperirea definitiva a deficitului la
privat al comunei administrat de consiliul sectiunea de dezvoltare a bugetului local al
local către domnul Radu Ion, proprietarul comunei Jirlau, judetul Braila, pe anul
construcţiei ridicate pe acest teren”………276 2018”…………………………………………283
HOTĂRÂREA NR.92 din 17 Decembrie 2018

HOTĂRÂREA NR.5 din 10 Ianuarie 2019

privind: „Vânzarea unui teren din domeniul
privat al comunei administrat de consiliul
local către domnul Puiu Tudorel, proprietarul
construcţiei ridicate pe acest teren”………277

privind: „Aprobarea utilizarii din excedentul
bugetar al bugetului local al comunei Jirlau
inregistrat la finele anului 2018, a sumei de
100.000 lei pentru acoperirea temporara a
HOTĂRÂREA NR.93 din 17 Decembrie 2018
golurilor de casa provenite din decalajele
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de
si
dezvoltare
in
anul
privat al comunei administrat de consiliul functionare
local către domnul Bere Stefan, proprietarul curent”…………….....................................283
HOTĂRÂREA NR.6 din 10 Ianuarie 2019
construcţiei ridicate pe acest teren”………278
privind: „Stabilirea salariilor de bază pentru
HOTĂRÂREA NR.1 din 10 Ianuarie 2019
funcționarii publici și personalul contractual
privind: „Actualizarea planului de analiza si din cadrul Primăriei Jirlau, care se aplică
acoperire a riscurilor al comunei Jirlau începând cu data de 01.01.2019”.............284
”………………………………………………280 HOTĂRÂREA NR.7 din 10 Ianuarie 2019
HOTĂRÂREA NR.2 din 10 Ianuarie 2019
privind : „Aprobarea Actului aditional
privind :”Inscrierea datelor in registrul agricol nr.1/2019 la contractul de concesiune nr.
prin invitarea la primarie a persoanelor fizice 4402/28.07.2011
pentru
concesionarul
care au obligaţia să efectueze declaraţiile Miroslav
Gheorghe,
privind
marirea
pentru înscrierea datelor în registrul agricol”
suprafetei de la 670 mp la 1.025 mp, ca
HOTĂRÂREA NR.3 din 10 Ianuarie 2019
urmare a inregistrarii pe numele acestuia in
privind “:Aprobarea Planului de actiune si rolul fiscal a diferentei de teren fara a fi
lucrarilor de interes local,pentru repartizarea inregistrat si cu concesiune asupra suprafetei
orelor de munca persoanelor beneficiare de de 355 mp, din anul 2011”………………...286
ajutor social in anul 2019”…………………282
IX. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ROMANU
HOTĂRÂREA NR.74 din 18 Decembrie 2018

ale Registrelor agricole a suprafetei de 14,76
ha teren agricol extravilan,pe tarlale si
parcele,neidentificate pe raza comunei
Romanu……………………………………..290

privind: aprobarea trecerii din domeniul privat
in domeniul public al Comunei a suprafetei de
1353 mpidentificat in cv.56,parcela nr.642
lot 2 sat Oancea…………………………….288

HOTĂRÂREA NR.78 din 18 Decembrie 2018

HOTĂRÂREA NR.75 din 18 Decembrie 2018

privind: radierea debitelor reprezentand
privind: aprobarea Regulamentului de amenzi
contraventionale,
contravenienti
organizare şi funcţionare al S.P.A.S.Romanu, persoane fizice, înlocuite cu ore de munca
județul Braila………………………………..289 neremunerată în folosul comunitatii prin
HOTĂRÂREA NR.76 din 18 Decembrie 2018
hotarari judecatoresti şi executate de către
privind: aprobarea Planului anual de acţiune persoanele fizice contraveniente…………291
privind serviciile sociale acordate la nivelul HOTĂRÂREA NR.79 din 18 Decembrie 2018
comunei Romanu , judeţul Braila pentru anul privind: aprobarea numărului de asistenţi
2019...........................................................289 personali ai persoanelor cu handicap grav şi
HOTĂRÂREA NR.77 din 18 Decembrie 2018
a numărului de indemnizaţii pentru anul
privind: scăderea din evidențele contabile si
2019..........................................................292
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a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
privind: Rectificarea bugetului local pe anul statde pe raza comunei Romanu, judetul
2018………………………………………….293 Braila si a planului de scolarizare pentru
HOTĂRÂREA NR.81 din 18 Decembrie 2018
anul şcolar 2019 – 2020…………………..294
privind: aprobarea proiectului reţelei şcolare
HOTĂRÂREA NR.80 din 18 Decembrie 2018

10

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.227
din 10 decembrie 2018
privind: rectificarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a fondului constituit
la dispoziția Consiliului Județean Brăila reprezentând cota de 17,25 % din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2018
2018;

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 10 decembrie

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila
precum si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat la nr.
23699 / 07.12.2018;
Vazand raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului;
Avand in vedere Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila
nr. 15/07.12.2018 privind rectificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a fondului
constituit la dispozitia Consiliului Judetean Braila reprezentand cota de 17,25 % din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2018.
Cunoscand prevederile art.33, alin.3, lit.”b” si alin.5 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale , 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.
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba rectificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a fondului constituit
la dispozitia Consiliului Judetean Braila reprezentand cota de 17,25 % din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2018, conform Anexei, parte integranta din
prezenta hotarare .
Art.2 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica,Contencios prezenta hotarare va fi comunicata directorului Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Braila, Institutiei Prefectului si unitatilor administrativ teritoriale din judet.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.228
din 10 decembrie 2018
privind: rectificarea bugetului propriu al județului Brăila și a Programului de investiții
publice, pe anul 2018
2018;

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 10 decembrie

Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila la
proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului
de investitii publice pe anul 2018 si Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta
Bugetara, inregistrat sub nr.23701/07.12.2018.
Avand in vedere:
- Adresa Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr.28523/06.12.2018
(45636/06.12.2018), inaintata de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila cu adresa nr. 45647/06.12.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub
nr. 23596/06.12.2018;
- Adresa Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr.48262/06.12.2018, inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr.23536/06.12.2018;
- Adresa Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr.48257/06.12.2018, inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr.23654/07.12.2018;
- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila nr. 59449/05.12.2018,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.23472/05.12.2018;
Vazand raportul de avizare al Comisiei Buget – Finante, Administrarea Domeniului
Public si Privat al judetului;
Cunoscand prevederile art. 19 alin. 2, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale;
In temeiul prevederilor art.91, alin.3, lit.”a”, art.97 si art.115, alin.1, lit.”c” din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.1, 1a, 1b parti integrante din
prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba rectificarea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Braila, capitolele 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe“, 66.02 “Sanatate”, conform
anexei nr.2.
Art.3 Se aproba rectificarea bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila, conform anexei nr.3, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.4 Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si
subventii, conform anexelor nr.4, 4a, 4b parti integrante din prezenta hotarare.
Art.5 Se aproba rectificarea bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Braila si a Listei de
investii publice pe anul 2018 - sursa de finantare “Transferuri de la bugetul de stat pentru
finantarea aparaturii medicale si a echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate” ,
conform anexelor nr.5, 6 parti integrante din prezenta hotarare.
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Art.6 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice al Unitatii Administrativ
Teritoriale a Judetului Braila, pe anul 2018, conform anexei nr.7, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.7 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.8 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.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.229
din 20 decembrie 2018
privind: aprobarea implementării, de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Brăila, in calitate de partener al Autorității Naționale pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a Proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor”, finanțat prin ,,Programul Operațional Capital Uman 2014
- 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de
investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate,
inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte
POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii
și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali’’
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila inregistrat sub
nr.45792/07.12.2018, Raportul Directiei Strategii de Dezvoltare inregistrat sub
nr.23897/11.12.2018 si Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara
nr.23933/11.12.2018;
Vazand avizele Comisiei pentru sanatate si protectie sociala, Comisiei pentru
administratie publica locale, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale; Comisiei
de strategii,studii,prognoze economico-sociale si Comisia de buget-finante , administrarea
domeniului public si privat al judetului.
Avand in vedere prevederile Contractului de Finantare, inregistrat la sub nr.
83109/08.11.2018, incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene si Autoritatea Nationala
pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”, alin. 2, lit. “c” din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.97, alin.1 si art. 115 alin.1 lit. “c” din Legea administratiei publice locale,
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba implementarea, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila, in calitate de parteneral Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor
Copilului si Adoptie, a Proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor”, finantat prin,,Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4:
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului
la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii
sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS.
4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei
de asistenți maternali”.
Art.2 Se asigura contribuţia proprie de621.770,20 lei(2%, în bani, din valoarea finanţării
nerambursabile solicitate de la AutoritateaFinantatoare), de catre Consiliul Judetean Braila
prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, care va fi direct raspunzatoare de aplicarea
acesteia.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.230
din 20 decembrie 2018
privind: aprobarea “Programului cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor
organiza în județul Brăila în anul 2019”
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 20 decembrie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila;
Luând în discuție Raportul nr.21745/09.11.2018 al Directiei Administratie Publica, Contencios
la proiectul de hotărâre privind aprobarea “Programului cadru al manifestărilor culturalartistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2019”;
Văzând raportul de avizare al Comisiei pentru activitați științifice, învătământ, cultură,
culte, tineret si activitati sportive;
În conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. 5 lit. “a” pct. 4 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă “Programul cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în
județul Brăila in anul 2019”, prevăzut in anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: Biblioteca
Județeană “Panait Istrati” Brăila, Muzeul Brăilei “Carol I”, Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Școala Populara de Arte și Meserii
“Vespasian Lungu” Brăila, Filarmonica“ Lyra-George Cavadia” Braila și Direcția Administrație
Publică, Contencios.
Art.3 Compartimentul Cancelarie și Arhivă, din cadrul Direcției Administrație Publica,
Contencios va aduce la cunoștinta publică prezenta hotărâre celor interesați.
Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii domni
consilieri judeteni: Cortez Vasile, Da Ros Mario-Spiridon, Danaila Zaharia Alexandru, Enuta Ionel,
Lungu Danut, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin, Cirligea Florin Eugen, Sirbu
Marian,Pascale Alfredo Vasile si Nechita Ovidiu.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.231
din 20 decembrie 2018
privind: modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Brăila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Biroului resurse umane, salarizare;
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale si al Comisiei de buget–finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului ;
Pe baza prevederilor art.64 alin.2, art.107 alin.2 lit. “a” din Legea nr.188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform dispozitiilor art.104 alin.2 lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” si alin.2 lit.”c”, ale art.97 alin.1 si art.115
alin.1 lit. ”c” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
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HOTĂRĂȘTE :
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 Statul de functii aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.157/31.08.2018, isi
inceteaza aplicabilitatea.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Biroul
Resurse umane, salarizare .
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata directiilor de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila si Biroului Resurse umane, salarizare.
Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean
Nechita Ovidiu. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.232
din 20 decembrie 2018
privind: aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului Brăilei « Carol I », aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.180/26.09.2018
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Biroului Resurse umane, salarizare, precum si Nota de fundamentare a Muzeului
Brailei « Carol I » nr.2.099/14.12.2018;
Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice,
integrare si relatii internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura,
culte, tineret si activitati sportive;
Tinand cont de Hotararea nr.31/14.12.2018 a Consiliului de Administratie al Muzeului
Brailei « Carol I »;
In temeiul prevederilor art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Muzeului Brailei « Carol I »aprobat prin
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.180/26.09.2018, conform structurii prevazute in
anexa la prezenta, parte integranta din aceasta hotarare.
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.180/26.09.2018 se
mentin.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Muzeul
Brailei « Carol I ».
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Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi “Pentru”. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni:
Cortez Vasile, Da Ros Mario-Spiridon, Danaila Zaharia Alexandru, Enuta Ionel, Lungu Danut, Vacu
Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin, Cirligea Florin Eugen, Sirbu Marian,Pascale Alfredo Vasile,
Nechita Ovidiu si Iordache Stefan Catalin.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.233
din 20 decembrie 2018
privind: aprobarea achiziționării unor
reprezentare juridică pentru anul 2019

servicii

de

consultanță,

asistență

și

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei administratie publica, contencios – Serviciul Achizitii publice, Raportul
Serviciului de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si Raportul
Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
In baza art. 21 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. I alin2 lit. ‘’b’’ din O.U.G.
nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei
financiare si de modificare si completare a unor acte normative;
In temeiul art. 97 si art. 115, alin. 1 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba achizitionarea unor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica
pentru anul 2019.
Art.2 Se aproba ,,Contractul de consultanta, asistenta si reprezentare juridica ‘’ prevazut in
anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administratie publica, contencios.
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
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Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi “Pentru”. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri
judeteni: Cortez Vasile, Da Ros Mario-Spiridon, Danaila Zaharia Alexandru, Enuta Ionel, Lungu
Danut, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin, Cirligea Florin Eugen, Sirbu Marian,Pascale
Alfredo Vasile si Nechita Ovidiu. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.234
din 20 decembrie 2018
privind: modificarea Anexei nr.1A, la Hotărârea Consiliului Județean nr.266/27
octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar
de carburanți al aparatului propriu și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 24185/13.12.2018 si
Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr. 24141/13.12.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare
si relatii internationale;
In conformitate cu prevederile art. 5, alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001,
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si
institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.91, alin.(1), coroborate cu art. 97, alin.(1) si art. 115, alin.(1),
lit.,,c” din Legea 215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se modifica si se completeaza Anexa nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.
266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar
de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate, conform
anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr. 266/27 octombrie 2017, raman
neschimbate.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
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Hotararea a fost adoptata cu 30 voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean
Iordache Stefan Catalin.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.235
din 20 decembrie 2018
privind: aprobarea Acordului de parteneriat intre Municipiul Brăila și Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, in vederea implementării Programului-cadru al
manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza in județul Brăila in anul 2019
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila
precum si Raportul comun al Directiei Administratie Publica, Contencios si al Directiei de
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat sub nr.24245/13.12.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget–finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului ,Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice
si relatii internationale si ale Comisiei pentrua ctivitati stiintifice, invatamant,cultura,culte,
tineret si activitati sportive;
In conformitate cu dispozitiile art.91 alin.1,lit.”e”, art.91 alin.5, lit. “a” pct.1 si 4 si art.91
alin.6, lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 si al art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba Acordul de parteneriat intre Municipiul Braila si Judetul Braila, prin Consiliul
Judetean Braila, in vederea implementarii Programului-cadru al manifestarilor culturalartistice care se vor organiza in judetul Brailain anul 2019. Acordul de parteneriat este
prevazut in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian
Chiriac, sa semneze Acordul de parteneriat in numele si pentru Consiliul Judetean Braila, in
scopul derularii in bune conditii a cooperarii.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza: Directia de
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directia Administratie Publica, Contencios,
Muzeul Brailei “Carol I”, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Traditionale Braila, Scoala Populara de Arte si Meserii “ Vespasian Lungu” Braila,
Filarmonica “Lyra-GergeCavadia” Braila, si Biblioteca Judeteana “ Panait Istrati’ Braila.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate.
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Hotararea a fost adoptata cu 30 voturi “Pentru”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean
Iordache Stefan Catalin.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.236
din 20 decembrie 2018
privind : aprobarea contribuției pentru anul 2018 a județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, pentru cheltuielile necesare administrării și exploatării “Patinoarului
artificial acoperit” din Municipiul Brăila, conform contractului de asociere intre Județul
Brăila și Municipiul Brăila nr. 303/16.11.2018
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub nr.
24097/12.12.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii
publice si relatii internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si
activitati sportive;
In baza Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 209/30.10.2018 si a Contractului de
asociere intre Judetul Braila si Municipiul Braila în vederea exploatarii “Patinoarului artificial
acoperit” din Municipiul Braila, nr. 303/16.11.2018;
Vazand adresa Primariei Municipiului Braila nr.43866/21.11.2018, inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 22472/21.11.2018;
Conform prevederilor art. 91 alin. 6 lit. “a” si „c” din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.
35 alin. 1 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 litera”c” din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă contributia pentru anul 2018 a judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila,
pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii “Patinoarului artificial acoperit” din
Municipiul Braila, conform contractului de asociere intre Judetul Braila si Municipiul Braila nr.
303/16.11.2018, astfel :
- Cheltuieli cu bunuri si servicii : 200.000 lei
- Cheltuieli de capital :
100.000 lei
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Art.2 Suma reprezentand contributia pentru anul 2018 a judetului Braila, prin Consiliul
Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii “Patinoarului artificial
acoperit” din Municipiul Braila, va fi acordata Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului
Braila, in baza cererii formulate de Primaria Municipiului Braila, si dupa aprobarea de catre
Consiliul Judetean Braila.
Art.3 Dupa virarea sumei de catre Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Braila,
Primaria Municipiului Braila va depune la Consiliul Judetean Braila documentele justificative
care atesta utilizarea sumelor virate, pentru scopul pentru care au fost solicitate.
Art.4 Sumele ramase nejustificate se restituie de catre Unitatea Administrativ Teritoriala a
Municipiul Braila, Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila.
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Primariei Municipiului Braila si
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in vederea ducerii la indeplinire.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi „Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier
judetean Munteanu Dumitru. Domnul consilier judetean Cirligea Florin Eugen nu a fost prezent in
sala. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Cortez Vasile, Da Ros Mario-Spiridon,
Danaila Zaharia Alexandru, Enuta Ionel, Lungu Danut, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin,
Sirbu Marian,Pascale Alfredo Vasile, Nechita Ovidiu si Iordache Stefan Catalin.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.237
din 20 decembrie 2018
privind: aprobarea taxelor și tarifelor percepute de către Consiliului Județean Brăila
și instituțiile publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal 2019
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila ;
Raportul Directiei Administrare
Patrimoniu si Evidenta
Bugetara
nr.
21614/08.11.2018;
Raportul Arhitectului Sef nr. 20.038/17.10.2018;
Rapoartele Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr.20.076/ 18.10.2018, 20.087/
18.10.2018;
Raportul Directiei Administratie Publica si Contencios nr.21533/ 07.11.2018;
Adresa Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor nr.1891/06.11.2018, inregistrata
la Consiliul Judetean Braila sub nr. 21479/ 06.11.2018;
Adresa Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr.44089,44090/08.11.2018 inregistrata
la Consiliul Judetean Braila sub nr.21715,21716/08.11.2018;
Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Braila inregistrata la Consiliul Judetean Braila
sub nr.21418/06.11.2018;
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Adresa Bibliotecii Judeteane’’ Panait Istrati’’ Braila nr. 2095/ 06.11.2018, inregistrata
la Consiliul Judetean Braila sub nr. 21510/ 06.11.2018;
Adresa
Scolii Populare de Arte si Meserii Vespasian Lungu ‘’Braila nr.
3041/06.11.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.21501/ 06.11.2018;
Adresa Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Braila nr. 2518/ 06.11.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.
21509/06.11.2018;
Adresa Filarmonicii ‘’Lyra George Cavadia Braila’’ nr. 1248/06.11.2018, inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr.21505/ 06.11.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului
public si privat, Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale si a Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport;
In conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1, lit. ,,a”, art.26, alin.10 si art.27, art. 28,
alin. 3, art.67 si art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare ;
Potrivit reglementarilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile art. 31, alin.2, art.35, alin.3 si art. 39 alin.1 din Normele
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.353/2007 cu modificarile si completarile
ulterioare ;
In conformitate cu prevederile art. 41 alin.2 si alin.21 respectiv alin.22 lit.,,b” si art.47
alin.7 si alin.10 lit.“b” din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
Potrivit art.3 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 321/2010 privind transmiterea
unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului
Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului- Autoritatea Nationala pentru Sport si TineretDirectia pentru Sport a Judetului Braila in domeniul public al judetului Braila si in
administrarea Consiliului Judetean Braila .
In baza art. 14 si art. 16, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare .
Avand in vedere prevederile art.7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2003 privind
organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor
administrativ teritoriale.
In temeiul art. 91, alin. 3 lit, ,,c’’, art. 97 alin.1 si art. 115, alin. 1, lit. ,,c” si art. 123,
alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba taxele ce se percep pentru eliberarea certificatelor de urbanism,
autorizatiilor de construire/desfiintare si avizelor din domeniul autorizarii constructiilor si
amenajarii teritoriului/ urbanismului aferente anului 2019 conform Anexei nr. 1.
Art.2 Se aproba tarifele percepute pentru eliberarea licentelor de traseu, in vederea
efectuarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, in
judetul Braila, pentru anul 2019, conform Anexei nr. 2.
Art.3 Se aproba tarifele de utilizare a drumurilor judetene aflate in administrarea Consiliului
Judetean Braila, pentru anul 2019, conform Anexei nr.3.
Art.4 Se aproba tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor judetene aplicate pentru
vehiculele rutiere a caror masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe axe si /sau
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ale caror dimensiuni maxime admise de gabarit depasesc limitele legale pentru anul 2019,
conform Anexei nr.4.
Art.5 Se aproba pretului mediu al produselor agricole pentru anul fiscal 2019, in vederea
stabilirii venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor, pentru evaluarea in lei a arendei
exprimata in natura: Pret mediu /kg grau – 0,59 lei/kg.
(1) In vederea calcularii venitului anual brut obtinut din cedarea folosintei bunurilor,in
situatia in care arenda se exprima in natura, plata se stabileste intr-o cantitate determinata
de grau indiferent de cultura infiintata .
(2) In cazul în care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prezentei
hotarari, sufera modificari in cursul anului fiscal de realizare a venitului, noile preturi pentru
evaluarea în lei a veniturilor din arenda exprimate în natura, pentru determinarea bazei
impozabile, se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora
către Directiile Generale Regionale ale Finantelor Publice .
Art.6 Se aproba tarifele pentru eliberarea de copii de pe documente create de catre Consiliul
Judetean Braila, fara caracter secret de serviciu, pentru anul 2019, potrivit Anexei nr.5.
Art.7 Se aproba tarifele pentru eliberarea de copii de pe documente existente in arhiva
Consiliului Judetean Braila, fara caracter secret de serviciu, pentru anul 2019, potrivit Anexei
nr.6
Art.8 Se aproba tarifele de utilizare a navei de pasageri ,, Ovidiu 1” pentru anul 2019,
conform Anexei nr.7
(1) Pentru activitatile organizate de catre Consiliul Judetean Braila si institutiile
publice
de cultura din subordinea acestuia, care organizeaza manifestari culturale si artistice, Nava
de Pasageri ‘’ Ovidiu 1 ‘’ va fi pusa la dispozitia acestora gratuit.
(2) Punerea la dispozitie gratuit a navei se va face prin Dispozitie emisa de
Presedintele Consiliului Judetean Braila, in urma adreselor de solicitare a institutiilor publice
de cultura si in baza Avizului de plecare/ sosire(ordin de mars), aprobat de Presedintele
Consiliului Judetean Braila.
Art 9 Se aproba tarifele pentru inchirierea cu ora a spatiilor aferente Salii Polivalente
“Danubius” pe anul 2019, conform Anexei nr. 8.
Art.10 Se aproba tarifele pentru inchirierea cu ora a spatiilor situate in imobilul din
municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 29 (Facultatea de Inginerie Braila), pentru anul 2019,
conform Anexei nr. 9.
Art.11 Se aproba tarifele pentru pentru inchirierea cu ora a spatiilor situate in imobilul din
municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 54 (Casa de Cultura pentru Tineret Braila), pentru
anul 2019, conform Anexei nr.10.
Art.12 Se aproba tarifele pentru inchirierea cu ora a spatiului situat in imobilul din municipiul
Braila, Piata Independentei nr. 1 (Camera 404 - Sala de sedinte), pentru anul 2019, potrivit
Anexei nr. 11.
Art.13 Se aproba tarifele pentru serviciile de productie editoriala si tipografica a Monitorului
Oficial al judetului Braila, pentru anul 2019, conform Anexei nr. 12.
Art.14 Sumele calculate si incasate conform taxelor si tarifelor stabilite la art.1- 13 din
prezenta hotarare se fac venituri la bugetul local al Judetului Braila .
Art.15 Se aproba taxele si tarifele percepute de catre Directia Judeteana de Evidenta a
Persoanei Braila, conform Anexei nr. 13.
Art.16 Se aproba taxele si tarifele percepute de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila,
conform Anexei nr. 14.
Art.17 Se aproba taxele si tarifele percepute de catre Spitalul de Pneumoftiziologie Braila,
conform Anexei nr. 15.
Art.19 Se aproba taxele si tarifele percepute de catre Biblioteca Judeteana ,, Panait Istrati ‘’
Braila, conform Anexei nr. 16.
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Art.20 Se aproba taxele si tarifele percepute de catre Scoala Populara de Arte si Meserii ,,
Vespasian Lungu ‘’ Braila, conform Anexei nr.17.
Art.21 Se aproba taxele si tarifele percepute de catre Centrul Judetean pentru Conservarea
si Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform Anexei nr. 18.
Art.22 Se aproba taxele si tarifele percepute de Filarmonica “ Lyra George Cavadia “
conform Anexei nr.19.
Art.23 Sumele calculate si incasate conform taxelor si tarifelor stabilite la art.15- 22 din
prezenta hotarare reprezinta venituri proprii ale institutiilor publice si partial venituri la
bugetul local al judetului in cazul in care veniturile provin din inchirierea unor bunuri
apartinand domeniului public al Judetului si aflate in administrarea institutiilor publice .
Art.24 Taxele si tarifele reglementate de prezenta hotarare se aplica incepand cu data de
01.01.2019, urmand ca, dupa caz, aceste taxe si tarife sa se indexeze anual prin Hotarare a
Consiliului Judetean Braila, pe baza indicelui de inflatie.
Art.25 De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea
urmatoarele Hotarari ale Consiliului Judetean Braila : 271/28.11.2017, 289/21.12.2017,
290/21.12.2017, 291/21.12.2017, 292/21.12.2017, 293/21.12.2017, 294/21.12.2017,
295/21.12.2018, 238/27.09.2017.
Art.26 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directia Administratie Publica,
Contencios , Directia Tehnica si Lucrari Publlice , Arhitect Sef si institutiile publice din
subordine , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.27 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „Pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier
judetean Draghincescu Simona. Domnul consilier judetean Cirligea Florin Eugen nu a fost prezent in
sala. Au votat impotriva urmatorii domni consilieri judeteni: Cortez Vasile, Da Ros Mario-Spiridon,
Danaila Zaharia Alexandru, Enuta Ionel, Lungu Danut, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin,
Sirbu Marian,Pascale Alfredo Vasile si Nechita Ovidiu.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.238
din 20 decembrie 2018
privind : modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.
91/31.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Brăila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul Directiei administratie publica, contencios inregistrat sub nr. 24261/14.12.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice
si relatii internationale, Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisii de
organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului
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inconjurator, agricultura, turism, transport, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant,
cultura, culte, tineret si activitati sportive si Comisiei pentru sanatate si protectie sociala.
Conform prevederilor art. 91 alin.1 lit. "a" si alin. 2 lit. "c" din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile art. 59 si 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 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,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Anexa Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 91/31.05.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Braila, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 49, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) In caz de absenta la sedinta comisiei de specialitate, consilierului judetean in
cauza nu i se acorda indemnizatie de sedinta iar pentru 3 absente consecutive, fara a fi
motivate, presedintele comisiei poate propune Consiliului Judetean Braila inlocuirea acestuia
din comisie.”
2. După alineatul (4) al articolului 49 se introduce un nou alineat (5), cu următorul
cuprins:
“(5) Nu se considera absent nemotivat consilierul judetean care nu participa la lucrari,
deoarece se afla intr-una dintre situatiile stipulate la art. 105 lit. “h”, depunand o solicitare
scrisa in acest sens.
3. După alineatul (3) al articolului 64 se introduc doua noi alineate (4), (5) cu
următorul cuprins:
“(4) Prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţă este obligatorie.
(5) In caz de absenta la sedinta Consiliului judetean, consilierului judetean in cauza nu
i se acorda indemnizatie de sedinta. Absenţa consilierilor de la şedinţă este considerata
motivata in situatia in care consilierul judetean nu participa la lucrari, deoarece se afla intruna dintre situatiile stipulate la art. 105 lit. “h”, depunand o solicitare scrisa in acest sens.”
4. La articolul 105, litera “h” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“h) sa participe la lucrarile Consiliului judetean sau ale comisiilor de specialitate din
care fac parte. Absenta consilierilor de la sedinte este considerata motivata daca se face
dovada, cu documente oficiale, ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat
spitalizarea, imobilizarea la pat sau a facut imposibila prezenta acestora, ca urmare a unei
deplasari in tara sau strainatate in interes de serviciu, ca urmare a concediului de odihna sau
ca urmare a unor evenimente de forta majora, asa cum este definita de lege”
Art.2 Pe data prezentei hotarari, celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr. 91/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
Judetean Braila, raman nemodificate.
Art.3 Compartimentul cancelarie si arhiva, din cadrul Directiei administratie publica,
contencios va comunica prezenta hotarare persoanelor interesate, in vederea aducerii la
indeplinire a prevederilor ei si va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean
Braila si in Monitorul Oficial al Judetului Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.239
din 20 decembrie 2018
privind: aprobarea modificării datelor de identificare ale imobilului situat in Municipiul
Brăila, Piața Traian nr. 3 , aparținând domeniului public al Județului Brăila, administrat
de către Muzeul Brăilei “Carol I”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.23914/11.12.2018, Adresa
Muzeului Brailei “Carol I” nr.2008/2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub
nr.23.754/2018;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
In conformitate cu prevederile, art.91 alin (1) pct. (c) din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;
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,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba modificarea datelor de identificare ale imobilului situat in Municipiul Braila,
Piata Traian nr. 3 , apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre
Muzeul Brailei “Carol I”, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2 Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr. 27, coloana nr.5 din
Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 172 /2017, privind insusirea inventarului
actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila.
Art.3 Se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Muzeul Brailei “Carol I”.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara si Muzeului Brailei “Carol I”.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.240
din 20 decembrie 2018
privind: aprobarea modificării datelor de identificare ale imobilului situat in municipiul
Brăila, str. Polona nr. 14, aparținând domeniului privat al județului Brăila, administrat
de Muzeul Brăilei “Carol I”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.23829/10.12.2018, Adresa
Muzeului Brailei “Carol I” nr.2036/10.12.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub
nr.23753/10.12.2018;
Vazand avizele Comisiei de buget finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
In conformitate cu prevederile, art.91 alin (1) pct. (c) din Legea nr.215/2001,
republicata, privind administratia publica locala;
In temeiul prevederilor art.97 alin.(1) si art.115 alin.1, lit. “c” din Legea administratiei
publice locale, Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba modificarea datelor de identificare ale imobilului situat in municipiul Braila,
str.Polona nr.14, apartinand domeniului privat al judetului Braila, administrat de Muzeul
Brailei “Carol I”, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2 Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr.4, coloana nr.5 din Anexa
la Hotararea Consiliului Judetean nr.275 din 28.11.2017, privind insusirea inventarului
actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Muzeului Braila “Carol I” si Directiei
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.241
din 20 decembrie 2018
privind: insușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului privat al
judeţului Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 decembrie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu nr.
23387/05.12.2018;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii
publice şi relaţii internaţionale;
Conform prevederilor art.4 si art.6 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate
publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei nr.81/2003 privind reevaluarea
si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, si Ordinului nr.
3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea
activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, art.91 alin.(1) lit.(c), art. 119 si
art.121 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificarile si
completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.(c) din Legea nr.215/2001
republicată cu modificarile si completarile ulterioare, privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se insuseste inventarul actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului
Braila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Judetean Braila
nr.275/28.11.2017 privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin
domeniului privat al judetului Braila isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Braila
si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean
Braila.

Hotararea a fost adoptata cu 29 voturi „Pentru”. Domnul consilier judetean Cirligea Florin
Eugen nu a fost prezent in sala. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan
Catalin.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.242
din 20 decembrie 2018
privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2018
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub
nr.24260/13.12.2018 si Raportul privind propunerea de amendament a Presedintelui
Consiliului Judetean Braila nr.24654/20.12.2018;
Vazand raportul de avizare al Comisiei Buget – Finante, Administrarea Domeniului
Public si Privat al judetului;
Avand in vedere adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila
nr.59963/12.12.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.24168/13.12.2018;
Cunoscand prevederile art. 19 alin. 2, art. 49, alin.4, 5, 7, 9 din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale;
In temeiul prevederilor art. 91, alin.3, lit. a), art.97 si art.115, alin 1, lit.c din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local, conform anexelor nr. 1, 1a, 1bparti integrante din
prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba rectificarea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Braila, capitolele 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe“, 67.02 “Cultura, recreere si
religie”, conform anexei nr. 2.
Art.3 Se aproba rectificarea bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila, conform anexelor nr.3 si 4, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.4 Se aproba rectificareabugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
si venituri proprii si subventii, conform anexelor nr.5, 5a, 5b parti integrante din prezenta
hotarare.
Art.5 Se aproba rectificarea bugetului si a listei de dotari a Spitalului de Pneumoftiziologie
Braila, conform anexelor nr.6-8, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.6 Se aproba rectificarea bugetului Muzeului Brailei “CAROL I”, conform anexei nr.9, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.7 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice al Unitatii Administrativ
Teritoriale a Judetului Braila, pe anul 2018, conform anexei nr.10, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.8 Se aproba rectificarea bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Braila si a Listei de
investii publice pe anul 2018 - sursa de finantare “Transferuri de la bugetul de stat pentru
finantarea aparaturii medicale si a echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate” ,
conform anexelor nr. 11, 12 parti integrante din prezenta hotarare.
Art.9 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.10 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
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Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot domnii consilieri
judeteni: Cortez Vasile, Da Ros Mario-Spiridon, Danaila Zaharia Alexandru, Enuta Ionel, Lungu
Danut, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Pascale Alfredo Vasile, si Nechita
Ovidiu. Domnul consilier judetean Cirligea Florin Eugen nu a fost prezent in sala.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.243
din 20 decembrie 2018
privind: rectificarea bugetului propriu al județului Brăila pe anul 2018

2018;

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 27 decembrie

Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila la
proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2018 si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub
nr.24780/21.12.2018.
Vazand raportul de avizare al Comisiei Buget – Finante, Administrarea Domeniului
Public si Privat al judetului;
Avand in vedere Hotararea Guvernului nr.994/20.12.2018 privind alocarea unei sume
din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul
2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale;
Cunoscand prevederile art. 19 alin. 2, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale;
In temeiul prevederilor art. 91, alin.3, lit. a), art.97 si art.115, alin 1, lit.c din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b parti integrante
din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea
exercitiului bugetar 2017, la 82.136,49 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare, pentru anul 2018.
Art.3 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
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Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi “Pentru”. Doamna consilier judetean Draghincescu
Simona nu participa la vot.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Poparlan Constantin din
localitatea Scărlătești, comuna Cireșu, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 13296/21.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, comunicată în data de 22.11.2018 și înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15838/22.11.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri
la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină
africană din G.P. Poparlan Constantin din localitatea Scărlătești, comuna Cireșu, județul
Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 15839/22.11.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Poparlan Constantin din localitatea Scărlătești,
comuna Cireșu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul
Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 22.11.2018
Nr. 576
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 576 din 22.11.2018

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

Nr.
crt.

1

2

3

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
Efectuarea unei catagrafii pe
- M.V.L.P.I. din
categorii de vârstă și producție, cadrul C.M.V.I.
cu precizarea numărului de
- Medic
imediat
porci deja bolnavi, morți sau
veterinar oficial
susceptibili de a fi infectați în
- diferiți
exploatațiile învecinate
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P.
POPARLAN CONSTANTIN,
RO0430550171, cuprinzând
exploatațiile posibil infectate
- D.S.V.S.A.
(suspecte) dintr-o arie
- C.L.C.B.
imediat
determinată care va fi apreciată
- proprietar
de către autoritatea veterinară
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
până la
Agricultură
eradicarea
pentru lichidarea rapidă a
Județeană
focarelor de boală cât și a
focarului
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
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Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

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

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

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________
Nr.
crt.

Măsura

4

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

5

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

6

7

8

9

10

11

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

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

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

imediat

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar

imediat

imediat

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

imediat

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

imediat

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

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

imediat

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

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

imediat

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

- Medic

până la

- Medic veterinar
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Nr.
crt.

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

12

13

14

1

2

3

4

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

Instituții
implicate în
aplicare
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare
eradicarea
focarului

imediat

Asigurarea de personal,
- D.S.V.S.A.
materiale, utilaje și echipamente
- U.A.T.
imediat și
necesare pentru intervenția în
- S.C.
permanent
focar, în scopul lichidării
acestuia
Ecarisarea teritoriului și
- D.S.V.S.A.
eliminarea cadavrelor și a
- U.A.T.
până la
tuturor materialelor în incinta
- A.P.M.
eradicarea
exploatației, conform Reg CE
- D.S.P.
focarului
nr. 1069/2009 și a Reg.
- S.G.A.
142/2011
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în
jurul focarelor de pestă porcină
africană conform Anexei 1:
D.S.V.S.A.
imediat
localitățile Scărlătești, Vultureni,
comuna Cireșu, județul Brăila
Carcasele porcilor morți sau
- D.S.V.S.A.
uciși trebuie să fie
- Primărie
imediat
procesate/distruse sub
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient
de probe de la porci, în
conformitate cu manualul de
- D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii
imediat
- C.L.C.B.
lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane
- D.S.V.S.A.
Amplasarea dezinfectoarelor
- primăriile
rutiere la limita dintre zona de
U.A.T.- lor din
imediat
protecție și zona de
zona de
supraveghere
protecție și de
supraveghere
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Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
oficial
- DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar
oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.

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

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

5

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

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

imediat

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

imediat și
permanent

8

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

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

9

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

10

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

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

11

Completarea stocurilor de
materiale și echipamente
necesare în caz de intervenție

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

până la
eradicarea
focarului
imediat și
pemanent

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

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

în focar (în special stocuri de
insecticide, raticide și mijloace
de efectuare a dezinsecțiilor și
deratizărilor etc.)

12

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

13

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

14

15

16

17

18

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

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

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

permanent

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

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

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

focar

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

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

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană conform Anexa
1 care cuprinde localitățile din
D.S.V.S.A.
imediat
județul Brăila: Cireșu, Batogu,
Zăvoaia, Dudescu, Bumbăcari,
Dudești, Pribeagu, Ulmu,
Jugureanu

2

Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

3

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

4

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

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

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

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
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dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

Măsura

5

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

6

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

7

8

9

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

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

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

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind:aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Alexandru Gheorghe din
localitatea Șuțești, comuna Șuțești, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 14997/22.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
15862/22.11.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Alexandru
Gheorghe din localitatea Șuțești, comuna Șuțești, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 15863/22.11.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Alexandru Gheorghe din localitatea Șuțești,
comuna Șuțești, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
40
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Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 22.11.2018
Nr. 577
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 577 din 22.11.2018

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

Nr.
crt.

1

2

3

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a
cadrul C.M.V.I.
exploatațiilor care dețin suine și
- Medic
imediat
inventarierea animalelor
veterinar oficial
- diferiți
receptive pe categorii
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P.
ALEXANDRU GHEORGHE,
RO0441590607, cuprinzând
exploatațiile posibil infectate
- D.S.V.S.A.
(suspecte) dintr-o arie
- C.L.C.B.
imediat
determinată care va fi apreciată
- proprietar
de către autoritatea veterinară
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar
- Instituția
Evaluarea animalelor ucise în
Prefectului
cadrul măsurilor ce se întreprind
-D.S.V.S.A.
până la
pentru lichidarea rapidă a
- Direcția pentru
eradicarea
focarelor de boală cât și a
Agricultură
focarului
pagubelor colaterale
Județeană
- O.J.Z.
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Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

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

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

4

5

6

7

8

9

10

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

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

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

Perioada de
realizare

imediat

imediat

imediat

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

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

imediat

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

imediat

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

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

imediat

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

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

imediat

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

infirma prezența virusului pestei
porcine africane

11

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

12

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

13

14

1

2

3

4

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

până la
eradicarea
focarului

imediat

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

dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.

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

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

Măsura
protecție și zona de
supraveghere

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

5

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

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

imediat

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

imediat și
permanent

8

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

9

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

10

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

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.
- D.S.V.S.A.
- Proprietar
44

permanent

până la
eradicarea
focarului

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

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

Măsura

11

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

Instituții
implicate în
aplicare

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

12

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

13

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

14

15

16

17

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

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Distrugerea cadavrelor
- proprietar
animalelor suspecte de pestă
- A.P.M.
porcină africană
- D.S.P.
- S.G.A.
Instalarea de dezinfectoare la
- D.S.V.S.A.
intrarea și ieșirea din zonele
- U.A.T.
infectate și în gospodăriile
populației care dețin porci
Dezinfecția de către
- U.A.T.
proprietar/utilizator a tuturor
- Direcția pentru
mașinilor agricole, combine,
Agricultură
tractoare, la ieșirea din tarlale și
Județeană
deplasarea acestora dintr-o solă
- proprietar
45

Perioada de
realizare

imediat și
pemanent

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

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

permanent

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

- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea
A.P.M., D.S.P.,
S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

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

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană care cuprinde
localitățile din județul Brăila:
Racovița, Mihail Kogălniceanu,
D.S.V.S.A.
imediat
Dedulești, Câineni – Băi,
Maraloiu, Ibrianu, Gradiștea și
din județul Buzău, localitatea
Băile

2

Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

3

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

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

- D.S.V.S.A.,
prin cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P.
ferme
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dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

4

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

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

până la
eradicarea
focarului

5

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

6

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

Nr.
crt.

7

8

9

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

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

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

permanent

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

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la
aceștia

Perioada de
realizare
focarului

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
S.P.F., I.S.U.

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

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Micu Dumitru din
localitatea Viziru, comuna Viziru, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 14951/22.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
15885/22.11.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Micu Dumitru
din localitatea Viziru, comuna Viziru, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 15886/22.11.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Micu Dumitru din localitatea Viziru, comuna
Viziru, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 22.11.2018
Nr. 578
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 578 din 22.11.2018

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

Nr.
crt.

1

2

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
Efectuarea unei catagrafii pe
- M.V.L.P.I. din
categorii de vârstă și producție, cadrul C.M.V.I.
cu precizarea numărului de
- Medic
imediat
porci deja bolnavi, morți sau
veterinar oficial
susceptibili de a fi infectați în
- diferiți
exploatațiile învecinate
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P. MICU
DUMITRU, RO0445140282,
cuprinzând exploatațiile posibil
infectate (suspecte) dintr-o arie
- D.S.V.S.A.
determinată care va fi apreciată
- C.L.C.B.
imediat
de către autoritatea veterinară
- proprietar
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar
49

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

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

3

4

5

6

7

8

9

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
Agricultură
pentru lichidarea rapidă a
Județeană
focarelor de boală cât și a
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația
- Medic
necontrolată a animalelor și a
veterinar
persoanelor în locurile
Oficial
contaminate
-UAT
- I.P.J.
Se vor izola animalele afectate
- M.V.L.P.I. din
sau moarte pe parcursul nopții,
cadrul CMVI
pentru a fi luate în evidență a
-Medic veterinar
doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte,
carnea ori produsele obținute
prin tăierea de necesitate se vor
păstra (fără a le înstrăina ori
valorifica) în vederea
neutralizării
Carcasele porcilor morți sau
uciși trebuie să fie
procesate/distruse sub
supraveghere oficială
Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite
și orice alte obiecte care pot fi
purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz
Furajele care au venit în contact
cu animalele bolnave sau care
sunt suspecte de contaminare,
se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic
veterinar oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
50

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

până la
eradicarea
focarului

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

imediat

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar

imediat

imediat

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

imediat

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

imediat

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

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar
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Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

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

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

imediat

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

11

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

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată

12

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

Nr.
crt.

Măsura
altor animale

10

13

14

1

2

3

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

până la
eradicarea
focarului

imediat

Asigurarea de personal,
- D.S.V.S.A.
materiale, utilaje și echipamente
- U.A.T.
imediat și
necesare pentru intervenția în
- S.C.
permanent
focar, în scopul lichidării
acestuia
Ecarisarea teritoriului și
- D.S.V.S.A.
eliminarea cadavrelor și a
- U.A.T.
până la
tuturor materialelor în incinta
- A.P.M.
eradicarea
exploatației, conform Reg CE
- D.S.P.
focarului
nr. 1069/2009 și a Reg.
- S.G.A.
142/2011
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în
jurul focarului de pestă porcină
africană conform Anexa 1 D.S.V.S.A.
imediat
localitatea Viziru, comuna
Viziru, județul Brăila
Carcasele porcilor morți sau
- D.S.V.S.A.
uciși trebuie să fie
- Primărie
imediat
procesate/distruse sub
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient
- D.S.V.S.A.
de probe de la porci, în
imediat
- C.L.C.B.
conformitate cu manualul de
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- Medic veterinar
oficial
- DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar
oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

diagnostic, în momentul uciderii
lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane

4

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

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

imediat

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

5

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

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

imediat

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

imediat și
permanent

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

permanent

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

7

8

9

Efectuarea de inspecții clinice
periodice a suinelor domestice
și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în
starea de sănătate a acestora
Prelevarea de probe de la
animale bolnave și găsite
moarte și trimiterea lor pentru
diagnostic de laborator

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
52
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

- L.S.V.S.A.J.

10

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

11

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

12

13

14

15

16

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

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

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

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

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

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Distrugerea cadavrelor
- proprietar
animalelor suspecte de pestă
- A.P.M.
porcină africană
- D.S.P.
- S.G.A.
Instalarea de dezinfectoare la
- D.S.V.S.A.
intrarea și ieșirea din zonele
- U.A.T.
infectate și în gospodăriile
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până la
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

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

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

permanent

până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

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

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană conform Anexa
D.S.V.S.A.
imediat
1- localitățile: Constantin
Gabrielescu, Lanurile, Dropia,
Valea Călmățuiului

2

Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

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

3

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

- D.S.V.S.A.,
prin cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P.
ferme
54

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- medicii oficiali
veterinari din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine
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Nr.
crt.

Măsura

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

până la
eradicarea
focarului

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

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

permanent

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

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

Instituții
implicate în
aplicare

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

4

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

5

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

6

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

7

8

9

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

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

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

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

permanent

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

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

imediat și
până la

- medicii oficiali
veterinari zonali
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Nr.
crt.

Măsura
porcilor nu poate părăsi zona
fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere
pentru controlul circulației
suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la
aceștia

Instituții
implicate în
aplicare
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Perioada de
realizare
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

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

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Antaluca Stelian din
localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 15093/26.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16001/26.11.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Antaluca
Stelian din localitatea Silistraru, comuna Traian, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16003/26.11.2018;
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În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Antaluca Stelian din localitatea Silistraru,
comuna Traian, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 26.11.2018
Nr. 579
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 579 din 26.11.2018

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

Nr.
crt.

1

2

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
Efectuarea unei catagrafii pe
- M.V.L.P.I. din
categorii de vârstă și producție, cadrul C.M.V.I.
cu precizarea numărului de
- Medic
imediat
porci deja bolnavi, morți sau
veterinar oficial
susceptibili de a fi infectați în
- diferiți
exploatațiile învecinate
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P.
- D.S.V.S.A.
ANTALUCA STELIAN,
- C.L.C.B.
imediat
RO0442390135, cuprinzând
- proprietar
exploatațiile posibil infectate
57

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

până la
eradicarea
focarului

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

imediat

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar

(suspecte) dintr-o arie
determinată care va fi apreciată
de către autoritatea veterinară
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar

3

4

5

6

7

8

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

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

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

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
58

imediat

imediat

imediat

imediat

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

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- proprietar

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

imediat

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

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

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

imediat

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

11

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

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată

12

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

Nr.
crt.

9

10

13

14

1

Măsura
în vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz
Furajele care au venit în contact
cu animalele bolnave sau care
sunt suspecte de contaminare,
se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra
altor animale

Instituții
implicate în
aplicare

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

Perioada de
realizare

până la
eradicarea
focarului

imediat

Asigurarea de personal,
- D.S.V.S.A.
materiale, utilaje și echipamente
- U.A.T.
imediat și
necesare pentru intervenția în
- S.C.
permanent
focar, în scopul lichidării
acestuia
- D.S.V.S.A.
Ecarisarea teritoriului și
eliminarea cadavrelor și a
- U.A.T.
până la
tuturor materialelor în incinta
- A.P.M.
eradicarea
exploatației, conform Reg CE
- D.S.P.
focarului
nr. 1069/2009 și a Reg.
- S.G.A.
142/2011
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în
jurul focarului de pestă porcină
africană conform Anexa 1 D.S.V.S.A.
imediat
localitatea Silistraru, comuna
Silistraru, județul Brăila
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- Medic veterinar
oficial
- DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar
oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

2

3

4

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

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

imediat

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

imediat

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

imediat

5

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

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

imediat

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

8

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

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

imediat și
permanent

60

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

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

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

Instituții
implicate în
aplicare

9

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

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

10

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

11

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

Nr.
crt.

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

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

12

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

13

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

14

15

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

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
Distrugerea cadavrelor
- D.S.V.S.A.
animalelor suspecte de pestă
- U.A.T.
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Perioada de
realizare

permanent

până la
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

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

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea

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

permanent
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Nr.
crt.

Măsura
porcină africană

Instituții
implicate în
aplicare
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.

Perioada de
realizare
focarului

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

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

1

2

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană conform Anexa
1- localitățile: Tudor
D.S.V.S.A.
imediat
Vladimirescu, Albina, Unirea,
Morotești, Comăneasca,
Scorțaru Vechi
Identificarea tuturor
D.S.V.S.A., prin
până la
exploatațiilor de suine și
cele 45 de
eradicarea
efectuarea unui recensământ al
C.S.V.C.
focarului
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dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- medicii oficiali
veterinari din
cadrul
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

acestora

3

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

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

până la
eradicarea
focarului

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

4

5

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

6

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

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

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

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

8

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

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

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

7

până la
eradicarea
focarului

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
C.S.V.S.A.O.

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
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imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

permanent

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

Măsura
obligativitatea anunțării oricărei
modificări a stării de sănătate a
animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit
ori medicului veterinar zonal

9

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

ferme suine

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

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

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în G.P. Suciu Gheorghe din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
64
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Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 15149/26.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16045/26.11.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de
pestă porcină africană în
G.P. Suciu Gheorghe din localitatea Siliștea, comuna Siliștea,
județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16046/26.11.2018;
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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
G.P. Suciu Gheorghe din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de către
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care
face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,

Avizat pentru legalitate
Brăila, 26.11.2018
Nr. 581

George-Adrian PALADI
ianovi Cândea
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDETUL BRAILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 581 din 26.11.2018

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN G.P. SUCIU GHEORGHE DIN LOCALITATEA SILIȘTEA, COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL
BRĂILA

Nr.
crt.

1.

2.

Măsura
Efectuarea recensământului tuturor
categoriilor de porci din exploatație și pentru
fiecare categorie, să se precizeze numărul
de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili
de a fi infectați
Plasarea sub supraveghere a exploatația
G.P. SUCIU GHEORGHE, RO0440060299
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Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- Direcţia pentru
Agricultură
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-D.S.V.S.A.
-U.A.T.

Perioada de
realizare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
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din localitatea Siliștea, comuna Siliștea,
județul Brăila

3.

Toți porcii din exploatații să fie menținuți în
adăposturile lor sau izolați în alte locuri

4.

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în acțiunile
de combatere și eradicare a pestei porcine
africane

5.

Efectuarea anchetei epidemiologice

6.

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare
/ieșire adăposturi și exploatații suspecte

7.

Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau
ieșirea lor din aceasta

8.

9.

10.

11.

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a
produselor din carne de porc, a furajelor,
ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri
susceptibile de a transmite pesta porcină
africană
Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din exploatațiile suspecte, iar pentru
celelalte specii doar cu acordul D.S.V.S.A.
Brăila
Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau
dinspre exploatație; orice persoană care intră
sau iese din exploatația de porci trebuie să
respecte măsurile de igienă stabilite de
autoritatea locală
Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de sănătate
a acestora

12.

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

13.

Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea
măsurilor DDD, în exploatația suspectă
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-I.P.J.
-C.L.C.B.
-M.Ap.N. (doar
pentru
manipularea
animalelor)
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A.
- proprietar
exploatație

Imediat și până la
confirmare/infirmare
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14.

Identificarea de terenuri și suprafețe în
scopul distrugerii cadavrelor de porcine și a
denaturării dejecțiilor și/sau orice materiale
contaminate

15.

Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte
de pestă porcină africană

16.

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc,
din focar

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor
ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a
focarelor de boală cât și a pagubelor colaterale
În cazul în care situația epidemiologică o
impune, autoritatea competentă locală poate
aplica măsuri de ucidere imediată sub control
oficial
Se va preleva un număr suficient de probe
de la porci în momentul uciderii lor, în
vederea confirmării sau infirmării prezenței
virusului pestei porcine africane
Se instituie o zonă de control temporar în jurul
exploatației unde se vor aplica măsuri de
prevenire a difuzării bolii din focar
Un poster de avertizare va fi plasat de
autoritatea competentă locală la intrarea în
exploatație
Autoritatea competentă locală va afișa în
localitatea în care apare suspiciunea,
informări pentru crescătorii de porcine
asupra caracteristicilor și simptomatologiei
pestei porcine africane spre informarea
cetățenilor
În vederea informării cetățenilor cu privire la
suspiciunea pestei porcine africane pe
teritoriul comunei, primăria locală emite
dispoziții de înștiințare și informare a
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate
pentru limitarea răspândirii bolii
Măsurile nu se ridică decât în momentul în
care prezența pestei porcine africane a fost
infirmată oficial
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- Primăria
comunei
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
- U.A.T.
confirmare/infirmare
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
- U.A.T.
confirmare/infirmare
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
- Instituția
confirmare/infirmare
prefectului
- Direcţia pentru
Agricultură
- O.J.Z.
Imediat și până la
- Primăria
confirmare/infirmare
comunei
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primăria
comunei
- I.P.J.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.

- D.S.V.S.A.
- Primăria
comunei

- D.S.V.S.A.
- Primăria
comunei

- D.S.V.S.A.
- Primăria
comunei
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
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LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare
Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic
veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. =
Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul
Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în G.P. Suciu Stela din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 15150/26.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16043/26.11.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă
porcină africană în
G.P. Suciu Stela din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16044/26.11.2018;
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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
G.P. Suciu Stela din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de către
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care
face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
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Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
preze ntul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.

Avizat pentru legalitate
Brăila, 26.11.2018
Nr. 582

PREFECT,
George-Adrian PALADI
ianovi Cândea
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDETUL BRAILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 582 din 26.11.2018

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN G.P. SUCIU STELA DIN LOCALITATEA SILIȘTEA, COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

Măsura

1.

Efectuarea
recensământului
tuturor
categoriilor de porci din exploatație și pentru
fiecare categorie, să se precizeze numărul
de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili
de a fi infectați

2.

Plasarea sub supraveghere a exploatația
G.P. SUCIU STELA, RO0440060148 din
localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul
Brăila

3.

Toți porcii din exploatații să fie menținuți în
adăposturile lor sau izolați în alte locuri

4.

Colectarea,
înregistrarea,
procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în acțiunile
de combatere și eradicare a pestei porcine
africane

5.
6.
7.

Efectuarea anchetei epidemiologice
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare
/ieșire adăposturi și exploatații suspecte
Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau
ieșirea lor din aceasta
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Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- Direcţia pentru
Agricultură
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-D.S.V.S.A.
-U.A.T.
-I.P.J.
-C.L.C.B.
-M.Ap.N. (doar
pentru
manipularea
animalelor)
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.

Perioada de
realizare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
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- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a
produselor din carne de porc, a furajelor,
ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri
susceptibile de a transmite pesta porcină
africană

- D.S.V.S.A.
Interzicerea ieșirii animalelor din specia
- I.P.J.
suine din exploatațiile suspecte, iar pentru
- I.J.J.
celelalte specii doar cu acordul D.S.V.S.A.
- C.L.
Brăila
-I.S.U.
Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau - D.S.V.S.A.
dinspre exploatație; orice persoană care intră - I.P.J.
sau iese din exploatația de porci trebuie să - I.J.J.
respecte măsurile de igienă stabilite de - C.L.
autoritatea locală
-I.S.U.
Efectuarea de inspecții clinice periodice a
- D.S.V.S.A.
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
- M.V. LIBERĂ
modificărilor constatate în starea de sănătate
PRACTICĂ
a acestora
- D.S.V.S.A.
Prelevarea de probe de la animale bolnave și
- M.V. LIBERĂ
găsite moarte și trimiterea lor pentru
PRACTICĂ
diagnostic de laborator
- D.S.V.S.A.
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea
- proprietar
măsurilor DDD, în exploatațiile suspecte
exploatație
Identificarea de terenuri și suprafețe în
- Primăria
scopul distrugerii cadavrelor de porcine și a
comunei
denaturării dejecțiilor și/sau orice materiale
- A.P.M.
contaminate
- D.S.V.S.A.

15.

Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte
de pestă porcină africană

16.

Ecarisarea
teritoriului
și
eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc,
din focar

17.

18.

- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- I.S.U.

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor
ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a
focarelor de boală cât și a pagubelor colaterale
În cazul în care situația epidemiologică o
impune, autoritatea competentă locală poate
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- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Instituția
prefectului
- Direcţia pentru
Agricultură
- O.J.Z.
- Primăria
comunei

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

aplica măsuri de ucidere imediată sub control - D.S.V.S.A.
oficial
Se va preleva un număr suficient de probe
de la porci în momentul uciderii lor, în
- D.S.V.S.A.
vederea confirmării sau infirmării prezenței
virusului pestei porcine africane
- Primăria
Se instituie o zonă de control temporar în jurul
comunei
exploatației unde se vor aplica măsuri de
- I.P.J.
prevenire a difuzării bolii din focar
- D.S.V.S.A.
Un poster de avertizare va fi plasat de
- D.S.V.S.A.
autoritatea competentă locală la intrarea în
exploatație
Autoritatea competentă locală va afișa în
localitatea în care apare suspiciunea, - D.S.V.S.A.
informări pentru crescătorii de porcine - Primăria
asupra caracteristicilor și simptomatologiei comunei
pestei porcine africane spre informarea
cetățenilor
În vederea informării cetățenilor cu privire la
- D.S.V.S.A.
suspiciunea pestei porcine africane pe
- Primăria
teritoriul comunei, primăria locală emite
comunei
dispoziții de înștiințare și informare a
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate
pentru limitarea răspândirii bolii
- D.S.V.S.A.
Măsurile nu se ridică decât în momentul în - Primăria
care prezența pestei porcine africane a fost comunei
infirmată oficial
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare
Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic
veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. =
Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul
Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea
şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Chiscani,
Însurăței, Tichilești și Traian în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi
validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de
Urgenţă Chiscani, Însurăței, Tichilești și Traian
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;
În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi
Internelor;
Ţinând cont de adresele cu nr. 1962636/16.11.2018, 1962639/16.11.2018 și nr.
1962693/22.11.2018 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului
Brăila, înregistrate la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15559/16.11.2018,
15579/19.11.2018, respectiv sub nr. 15883/22.11.2018;
Luând în considerare:
- adresa nr. 22806/26.11.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16068/26.11.2018;
- adresa nr. 1962727/26.11.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16061/26.11.2018;
- adresa nr. 4196/26.11.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16062/26.11.2018;
- adresa nr. 3666/26.11.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16041/26.11.2018;
- adresa nr. 20061/26.11.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16057/26.11.2018;
- adresa nr. 7818/26.11.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul
Brăila sub nr. 16054/26.11.2018;
- adresa nr. 9823/26.11.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila,
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16056/26.11.2018;
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În baza referatului de aprobare nr. 16069/26.11.2018;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin.
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Chiscani, Însurăței,
Tichilești și Traian în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării
finale efectuate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Chiscani, Însurăței,
Tichilești și Traian, în următoarea componenţă nominală:
Nr.
crt.

Membru titular

Membru supleant

Instituţia
Consiliul Judeţean Brăila
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al judeţului
Brăila
Sistemul de Gospodărire a Apelor
Brăila
Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Brăila
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură - Centrul
Județean Brăila
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri
Funciare Dunărea Inferioară a
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri
Funciare
Administraţia
Judeţeană
a
Finanţelor Publice Brăila

1.
2.

Dosztal George
Bădică
Alexandru

Dumitru Dragoș Alexandru
Hoisan Georgian

3.

Ioniță Dan

Andrei Octavian

4.

Sava Mihai

5.

Radu Aurel

Musat Vasile /Serban Lica/
Avramia Mihai
Dănăilă Alexandru

6.

Culescu Ioan
Mircea

Coman Gabriela

7.

Boboc Adin

Vătafu Florin

(2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de
comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.
Art.2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală
efectuată la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Chiscani, Însurăței, Tichilești
și Traian de către comisiile numite de primari - se va deplasa în teren în perioada 27.11. 28.11.2018, în U.A.T. Chiscani, U.A.T. Însurăței, U.A.T. Tichilești și U.A.T. Traian, urmând să
desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului local
pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin dispoziţie a primarului; întocmirea
Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei de specialitate în vigoare.
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 26.11.2018
Nr. 583

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Suciu Gheorghe din
localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 13378/26.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16072/26.11.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Suciu
Gheorghe din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16073/26.11.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Suciu Gheorghe din localitatea Siliștea, comuna
Siliștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
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Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Brăila, 26.11.2018
Nr. 584
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 584 din 26.11.2018

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

Nr.
crt.

1

2

3

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a
cadrul C.M.V.I.
exploatațiilor care dețin suine și
- Medic
imediat
inventarierea animalelor
veterinar oficial
receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Uciderea animalelor din G.P.
- D.S.V.S.A.
SUCIU GHEORGHE, din
- C.L.C.B.
imediat
localitatea Siliștea, comuna
- proprietar
Siliștea, RO0440060299
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P. SUCIU
GHEORGHE, cuprinzând
exploatațiile posibil infectate
(suspecte) dintr-o arie
- D.S.V.S.A.
determinată care va fi apreciată
- C.L.C.B.
imediat
de către autoritatea veterinară
- proprietar
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar
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Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar

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

4

5

6

7

8

9

10

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
Agricultură
pentru lichidarea rapidă a
Județeană
focarelor de boală cât și a
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația animalelor
- Medic
și a persoanelor în locurile
veterinar
contaminate cu excepția
Oficial
aprobării autorității competente
-UAT
- I.P.J.
Se vor izola animalele afectate
- M.V.L.P.I. din
sau moarte pe parcursul nopții,
cadrul CMVI
pentru a fi luate în evidență a
-Medic veterinar
doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte,
carnea ori produsele obținute
prin tăierea de necesitate se vor
păstra (fără a le înstrăina ori
valorifica) în vederea
neutralizării
Carcasele porcilor morți sau
uciși trebuie să fie
procesate/distruse sub
supraveghere oficială
Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite
și orice alte obiecte care pot fi
purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz
Furajele care au venit în contact
cu animalele bolnave sau care
sunt suspecte de contaminare,
se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra

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

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

până la
eradicarea
focarului

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

imediat

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar

imediat

imediat

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

imediat

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

imediat

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

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar
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Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

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

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

imediat

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

12

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

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată

13

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

Nr.
crt.

Măsura
altor animale

11

14

15

1

2
3

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

până la
eradicarea
focarului

imediat

Asigurarea de personal,
- D.S.V.S.A.
materiale, utilaje și echipamente
- U.A.T.
imediat și
necesare pentru intervenția în
- S.C.
permanent
focar, în scopul lichidării
acestuia
Ecarisarea teritoriului și
- D.S.V.S.A.
eliminarea cadavrelor și a
- U.A.T.
până la
tuturor materialelor în incinta
- A.P.M.
eradicarea
exploatației, conform Reg CE
- D.S.P.
focarului
nr. 1069/2009 și a Reg.
- S.G.A.
142/2011
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în
jurul focarului de pestă porcină
africană din G.P. SUCIU
D.S.V.S.A.
imediat
GHEORGHE, conform hărții
Anexa 1 – parte din teritoriul
comunei Siliștea, județul Brăila
Carcasele porcilor morți sau
- D.S.V.S.A.
uciși trebuie să fie
- Primărie
imediat
procesate/distruse sub
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient
- D.S.V.S.A.
imediat
de probe de la porci, în
- C.L.C.B.
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- Medic veterinar
oficial
- DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar
oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar

dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii
lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane

4

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

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

imediat

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

5

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

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

imediat

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

imediat și
permanent

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

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre
Armenac, șeful

8

9

Efectuarea de inspecții clinice
periodice a suinelor domestice
și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în
starea de sănătate a acestora
Prelevarea de probe de la
animale bolnave și găsite
moarte și trimiterea lor pentru
diagnostic de laborator

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

10

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

11

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

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

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

12

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

13

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

14

15

16

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

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Distrugerea cadavrelor
- proprietar
animalelor suspecte de pestă
- A.P.M.
porcină africană
- D.S.P.
- S.G.A.
Instalarea de dezinfectoare la
- D.S.V.S.A.
intrarea și ieșirea din zonele
- U.A.T.
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până la
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
L.S.V.S.A.J.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

permanent

până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

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

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană care cuprinde
localitățile: Vameșu, Cotu Lung,
D.S.V.S.A.
imediat
Muchea, Siliștea, Romanu,
Sihleanu, Latinu, Voinești,
Pietroiu

2

Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

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

3

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

- D.S.V.S.A.,
prin cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P.
80

până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- medicii oficiali
veterinari din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
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Nr.
crt.

Măsura
declarați autorității competente,
care procedează la investigațiile
corespun- zătoare, în
conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

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

5

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

6

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

7

8

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

ferme

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- administratorii
fermelor de suine

până la
eradicarea
focarului

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

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

permanent

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

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

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

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

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

Măsura

9

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

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

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Scorțaru Nou
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa Primăriei comunei Scorțaru Nou nr. 4622/2018, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15923/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 15923/2018;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
82

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Scorțaru Nou şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vasilache Nicușor
Tataranu C. Ionel
Oprea Daniela
Ștefănescu Claudia
Vizitiu Marian
Lascu Angheluță
Baicu Alexandru

8.

Filote Gicu

9.

Ion Stan

Primar
Viceprimar
Secretar delegat comună
Agent agricol
Inginer Camera Agricolă
Reprezentant al ROMSILVA
Reprezentant al proprietarilor din
satele Scorţaru Nou și Pitulați care au
solicitat teren potrivit legilor fondului
funciar
Reprezentant al proprietarilor din satul
Gurguieți care au solicitat teren
potrivit legilor fondului funciar
Reprezentant al proprietarilor din satul
Sihleanu care au solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar

Preşedinte
Membru
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 233/2016 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Marius Aurelian ŢIRIPA
Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU: Dana GALAN
Brăila, 28.11.2018
Nr. 586
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană în G.P. Malureanu Dobrica din
localitatea Cazasu, comuna Cazasu, județul Brăila
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 13412/28.11.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16204/28.11.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și
cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană în G.P. Malureanu Dobrica din
localitatea Cazasu, comuna Cazasu, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16205/28.11.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Malureanu Dobrica din localitatea Cazasu,
comuna Cazasu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.

Avizat pentru legalitate
Brăila, 28.11.2018
Nr. 589

PREFECT,
George-Adrian PALADI
ianovi Cândea
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan
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INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 589 din 28.11.2018

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

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
Efectuarea unei catagrafii pe
- M.V.L.P.I. din
categorii de vârstă și producție, cadrul C.M.V.I.
cu precizarea numărului de
- Medic
imediat
porci deja bolnavi, morți sau
veterinar oficial
susceptibili de a fi infectați în
- diferiți
exploatațiile învecinate
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P.
MALUREANU DOBRICA,
RO0442750812, cuprinzând
exploatațiile posibil infectate
- D.S.V.S.A.
(suspecte) dintr-o arie
- C.L.C.B.
imediat
determinată care va fi apreciată
- proprietar
de către autoritatea veterinară
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
până la
Agricultură
pentru lichidarea rapidă a
eradicarea
Județeană
focarelor de boală cât și a
focarului
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația
- Medic
necontrolată a animalelor și a
veterinar
imediat
persoanelor în locurile
Oficial
contaminate
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate
sau moarte pe parcursul nopții,
cadrul CMVI
imediat
pentru a fi luate în evidență a
-Medic veterinar
doua zi, de către comisia de
oficial
85

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

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

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

6

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

inventariere

- proprietar

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

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

imediat

imediat

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

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

imediat

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

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

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

imediat

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

11

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

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată

până la
eradicarea
focarului

12

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

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

imediat

8

9

10

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

imediat

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

7

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

Perioada de
realizare

86

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

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________
Nr.
crt.

13

14

1

2

3

4

5

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

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

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

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

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

8

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

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

imediat și
permanent

9

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

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

10

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

11

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

Nr.
crt.

12

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

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

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

până la
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

permanent

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- administratori
S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de
către D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre
Armenac, șeful
L.S.V.S.A.J.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionarii
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Nr.
crt.

13

14

15

16

17

18

19

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

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

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Distrugerea cadavrelor
- proprietar
animalelor suspecte de pestă
- A.P.M.
porcină africană
- D.S.P.
- S.G.A.
Instalarea de dezinfectoare la
- D.S.V.S.A.
intrarea și ieșirea din zonele
- U.A.T.
infectate și în gospodăriile
populației care dețin porci
Dezinfecția de către
- U.A.T.
proprietar/utilizator a tuturor
- Direcția pentru
mașinilor agricole, combine,
Agricultură
tractoare, la ieșirea din tarlale și
Județeană
deplasarea acestora dintr-o solă
- proprietar
în alta
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Ecarisarea teritoriului și
- A.P.M.
eliminarea cadavrelor și a
- S.G.A.
tuturor materialelor cu risc din
- D.S.P.
focar
- Garda de
mediu
- Instituția
Prefectului
Evaluarea animalelor ucise în
- D.S.V.S.A.
cadrul măsurilor ce se întreprind
- Direcția pentru
pentru lichidarea rapidă a
Agricultură
focarelor de boală cât și a
Județeană
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
89

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

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

-primari
-DADR
-proprietar

până la
eradicarea
focarului

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți
A.P.M., Garda de
mediu, S.G.A.,
D.S.P.
- primari

până la
eradicarea
focarului

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

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

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană conform Anexa
1- localitățile: Baldovinești,
D.S.V.S.A.
imediat
Vărsătura, Lacu Sărat, Tudor
Vladimirescu, Mărtăcești,
Siliștea, Pietroiu și localitatea
Smardan din județul Tulcea

2

Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

3

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

4

5

6

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

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

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

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

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

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

permanent

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

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

imediat și
până la

- medicii oficiali
veterinari zonali

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

7

8

9

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

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

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

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

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

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

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

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

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

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

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

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea
şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Mărașu,
Frecăței, Racovița, Mircea Vodă, Galbenu, Movila Miresii, Gradiștea și Tichilești în
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale
efectuate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Mărașu, Frecăței,
Racovița, Mircea Vodă, Galbenu, Movila Miresii, Gradiștea și Tichilești
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;
În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi
Internelor;
Ţinând cont de adresele cu nr. 1962685/22.11.2018, nr. 1962702/23.11.2018, nr.
1962724/26.11.2018,
nr.
1962724/26.11.2018,
nr.
1962744/27.11.2018,
nr.
1962742/28.11.2018 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului
Brăila, înregistrate la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 15845/22.11.2018, nr.
16010/26.11.2018, nr. 16066/26.11.2018, nr. 16071/26.11.2018, nr. 16161/28.11.2018,
respectiv sub nr. 16162/28.11.2018;
Luând în considerare:
- adresa nr. 23099/29.11.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16279/29.11.2018;
- adresa nr. 1962777/29.11.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16282/29.11.2018;
- adresa nr. 4253/29.11.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16290/29.11.2018;
- adresa nr. 3716/29.11.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16286/29.11.2018;
- adresa nr. 20228/29.11.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16280/29.11.2018;
- adresa nr. 7930/29.11.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul
Brăila sub nr. 16283/29.11.2018;
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- adresa nr. 9958/29.11.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila,
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16287/29.11.2018;
În baza referatului de aprobare nr. 16284/29.11.2018;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin.
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Mărașu, Frecăței,
Racovița, Mircea Vodă, Galbenu, Movila Miresii, Gradiștea și Tichilești în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetelor
Locale pentru Situaţii de Urgenţă Mărașu, Frecăței, Racovița, Mircea Vodă, Galbenu, Movila
Miresii, Gradiștea și Tichilești, în următoarea componenţă nominală:
Nr.
crt.
1.
2.

Membru titular

Membru supleant

Instituţia

Dosztal George
Bădică
Alexandru

Dumitru Dragoș Alexandru
Hoisan Georgian

3.

Ioniță Dan

Andrei Octavian

4.

Sava Mihai

5.

Radu Aurel

Albei Cristian/Musat
Vasile/Neacsu
Anisoara/Hagiu
Vasilica/Sarbu Aurel/Bardas
Gheorghe/Serban Lica
Dănăilă Alexandru

Consiliul Judeţean Brăila
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al judeţului
Brăila
Sistemul de Gospodărire a
Apelor Brăila
Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Brăila

6.

Culescu Ioan
Mircea

Coman Gabriela

7.

Hanu Elena

Crita Nicoleta

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură - Centrul
Județean Brăila
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri
Funciare Dunărea Inferioară a
Agenţiei Naţionale de
Îmbunătăţiri Funciare
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Brăila

(2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de
comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.
Art.2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală
efectuată la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Mărașu, Frecăței, Racovița,
Mircea Vodă, Galbenu, Movila Miresii, Gradiștea și Tichilești de către comisiile numite de
primari - se va deplasa în teren în perioada 03.12. - 12.12.2018, în U.A.T. Mărașu, U.A.T.
Frecăței, U.A.T. Racovița, U.A.T. Mircea Vodă, U.A.T. Galbenu, U.A.T. Movila Miresii, U.A.T.
Gradiștea și U.A.T. Tichilești, urmând să desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării
finale efectuate la nivelul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită
prin dispoziţie a primarului; întocmirea Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea
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pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei
de specialitate în vigoare.
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 29.11.2018
Nr. 591

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în S.C. Suinpol S.R.L. din localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 13457/04.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă în data de 05.12.2018 și înregistrată la Instituţia Prefectului
- Judeţul Brăila sub nr. 16455/05.12.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la
suspiciunea focarului de pestă porcină africană în S.C. Suinpol S.R.L. din localitatea Ulmu,
comuna Ulmu, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16489/05.12.2018;
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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
S.C. Suinpol S.R.L. din localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila, întocmit de către
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Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care
face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
ianovi Cândea
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Avizat pentru legalitate
Brăila, 05.12.2018
Nr. 594
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDETUL BRAILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 594 din 05.12.2018

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN S.C. SUINPOL S.R.L. DIN LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Instituții
implicate în
aplicare

Măsura
Plasarea sub supraveghere oficială a
exploatației suspecte S.C. SUINPOL S.R.L.,
ferma 1, RO0443379001 din localitatea Ulmu,
comuna Ulmu, județul Brăila și continuarea
investigațiilor pentru a confirma/infirma boala
Efectuarea unei catagrafii pe categorii de vârstă
și producție la data suspiciunii și pentru fiecare
categorie, să se precizeze numărul de porci
deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi
infectați
Controlul registrului și a mărcilor de identificare
a porcilor prezenți în exploatația S.C. SUINPOL
S.R.L., RO0443379001, din localitatea Ulmu,
comuna Ulmu, județul Brăila

4.

Toți porcii din exploatație să fie menținuți în
adăposturile lor sau izolați în alte locuri

5.

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

- D.S.V.S.A.
- M.V.
împuternicit
-Administrator
exploatație
- D.S.V.S.A.

Perioada de
realizare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- M.V.
împuternicit
-Administrator
exploatație

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.

Imediat și până la
confirmare/infirmare
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- I.S.U.
6.

7.

Punerea sub observație clinică a suinelor din
S.C. SUINPOL S.R.L., RO0443379001 din
localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila
Se interzice ieșirea din exploatație a cărnii, a
produselor și subproduselor din carne de porc, a
materialului seminal, ovulelor, sau a embrionilor
de porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte
și deșeuri susceptibile de a transmite pesta
porcină africană

- D.S.V.S.A. M.V.O.
-Administrator
exploatație

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V.
împuternicit
-Administrator
exploatație

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Se vor folosi mijloace corespunzătoare de
dezinfecție la intrarea și ieșirea din adăposturile
de porci și a altor clădiri anexe din exploatație

- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-Administrator
exploatație

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Respectarea regulilor de filtru sanitar veterinar
de către orice persoană care intră sau iese din
exploatație

- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-Administrator
exploatație

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-Administrator
exploatație

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A. M.V.O.
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A. M.V.O.

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

9.

Circulația persoanelor înspre și dinspre
exploatație se face numai cu autorizarea scrisă a
autorității competente

12.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Se interzice intrarea sau ieșirea suinelor din
exploatația suspectă

11.

- M.V.
împuternicit
-Administrator
exploatație

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A. M.V.O.
-Administrator
exploatație

8.

10.

- D.S.V.S.A.
- proprietar

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau
dinspre exploatație se face numai cu autorizarea
scrisă a autorității competente

13.

Toate mijloacele de transport vor fi dezinfectate
cu mare atenție înainte de a ieși din exploatație

14.

Efectuarea unei anchetei epidemiologice inițiale

15.

Se vor vizita doar adăposturile care prezintă
interes pentru inspecție, în scopul anchetei
epidemiologice inițiale

16.

Verificarea prin inspecție și anamneza luată
proprietarului/îngrijitorului de animale, pentru
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confirmare/infirmare
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animalele cu modificări ale statusului de
sănătate, inclusiv termometria animalelor

- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

17.

Uciderea animalelor cu semne clinice de pestă
porcină africană în scopul prelevării de probe
pentru investigații de laborator

- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare

18.

Plasarea unui poster de avertizare cu textul
“Intrarea interzisă, suspiciune pestă porcină
africană”, la intrarea în exploatație

- D.S.V.S.A. M.V.O.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

19.

20.

21.

Verificarea măsurilor de biosecuritate în
exploatație în ceea ce privește împrejmuirea
exploatației, respectarea regulilor de filtru de către
întreg personalul din fermă, asigurarea de condiții
corespunzătoare pentru adăpostirea, hrănirea și
adaptarea porcilor, existența rampei de încărcare,
descărcare, aprovizionarea cu furaje prin
transbordare, asigurarea unei echipe de
dezinfecție, dezinsecție, deratizare, respectarea
principiului “totul plin totul gol”, la nivel de
compartiment, hală sau adăpost
Amenajarea în interiorul exploatației a facilităților
necesare medicului veterinar împuternicit pentru
efectuarea zilnică a necropsiilor, prelevarea,
condiționarea și transportul probelor către
laborator
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care
prezența pestei porcine africane a fost infirmată
oficial

- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V.
împuternicit
-Administrator
exploatație

-Administrator
exploatație
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- primăria
comunei

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare
Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic
veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. =
Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul
Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în S.C. Fullmeat Agro S.R.L. din localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 13458/04.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă în data de 05.12.2018 și înregistrată la Instituţia Prefectului
- Judeţul Brăila sub nr. 16456/05.12.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la
suspiciunea focarului de pestă porcină africană în S.C. Fullmeat Agro S.R.L. din localitatea
Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16490/05.12.2018;
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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
S.C. Fullmeat Agro S.R.L. din localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila, întocmit de
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
ianovi Cândea
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 05.12.2018
Nr. 595
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INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDETUL BRAILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 595 din 05.12.2018

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN S.C. FULLMEAT AGRO S.R.L. DIN LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUDEȚUL
BRĂILA

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Instituții
implicate în
aplicare

Măsura
Plasarea sub supraveghere oficială a
exploatației suspecte S.C. Fullmeat Agro
S.R.L., RO0443379002 din localitatea Ulmu,
comuna Ulmu, județul Brăila și continuarea
investigațiilor pentru a confirma/infirma boala
Efectuarea unei catagrafii pe categorii de vârstă
și producție la data suspiciunii și pentru fiecare
categorie, să se precizeze numărul de porci
deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi
infectați
Controlul registrului și a mărcilor de identificare
a porcilor prezenți în exploatația S.C. Fullmeat
Agro S.R.L., RO0443379002, din localitatea
Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila

4.

Toți porcii din exploatație să fie menținuți în
adăposturile lor sau izolați în alte locuri

5.

Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică
a datelor și utilizarea lor în acțiunile de
combatere și eradicare a pestei porcine
africane

6.

7.

8.

Punerea sub observație clinică a suinelor din
S.C. Fullmeat Agro S.R.L., RO0443379002 din
localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila

-D.S.V.S.A.

- D.S.V.S.A.
- M.V.
împuternicit
-Administrator
exploatație
- D.S.V.S.A.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- M.V.
împuternicit
-Administrator
exploatație

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- I.S.U.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A. Imediat și până la
- M.V. LIBERA confirmare/infirmare
PRACTICA
- operator
economic

Se interzice ieșirea din exploatație a cărnii, a
produselor și subproduselor din carne de porc, a
materialului seminal, ovulelor, sau a embrionilor
de porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte
și deșeuri susceptibile de a transmite pesta
porcină africană

- M.V.
împuternicit
-Administrator
exploatație

Se interzice intrarea sau ieșirea suinelor din
exploatația suspectă

- D.S.V.S.A. M.V.O.
-Administrator
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Perioada de
realizare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
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exploatație

9.

Circulația persoanelor înspre și dinspre
exploatație se face numai cu autorizarea scrisă a
autorității competente

- D.S.V.S.A. M.V.O.
-Administrator
exploatație
- M.V.
împuternicit

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

10.

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau
dinspre exploatație se face numai cu autorizarea
scrisă a autorității competente

11.

Se vor folosi mijloace corespunzătoare de
dezinfecție la intrarea și ieșirea din adăposturile
de porci și a altor clădiri anexe din exploatație

- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V.
împuternicit
- Administrator
exploatație
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-Administrator
exploatație

12.

Respectarea regulilor de filtru sanitar veterinar
de către orice persoană care intră sau iese din
exploatație

- M.V. LIBERĂ Imediat și până la
PRACTICĂ
confirmare/infirmare
-Administrator
exploatație

13.

Toate mijloacele de transport vor fi dezinfectate
cu mare atenție înainte de a ieși din exploatație

14.

Efectuarea unei anchetei epidemiologice inițiale

15.

Se vor vizita doar adăposturile care prezintă
interes pentru inspecție, în scopul anchetei
epidemiologice inițiale

16.

Verificarea prin inspecție și anamneza luată
proprietarului/îngrijitorului de animale, pentru
animalele cu modificări ale statusului de
sănătate, inclusiv termometria animalelor

17.

Uciderea animalelor cu semne clinice de pestă
porcină africană în scopul prelevării de probe
pentru investigații de laborator

18.

Plasarea unui poster de avertizare cu textul
“Intrarea interzisă, suspiciune pestă porcină
africană”, la intrarea în exploatație
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- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-Administrator
exploatație
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-Administrator
exploatație
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- M.V.O.
- D.S.V.S.A. M.V.O.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
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19.

20.

21.

Verificarea măsurilor de biosecuritate în
exploatație în ceea ce privește împrejmuirea
- D.S.V.S.A. exploatației, respectarea regulilor de filtru de către
M.V.O.
întreg personalul din fermă, asigurarea de condiții - M.V. LIBERĂ
corespunzătoare pentru adăpostirea, hrănirea și
PRACTICĂ
adaptarea porcilor, existența rampei de încărcare, -Administrator
descărcare, aprovizionarea cu furaje prin
exploatație
transbordare, asigurarea unei echipe de
dezinfecție, dezinsecție, deratizare, respectarea
principiului “totul plin totul gol”, la nivel de
compartiment, hală sau adăpost
Amenajarea în interiorul exploatației a facilităților
-Administrator
necesare medicului veterinar împuternicit pentru
exploatație
efectuarea zilnică a necropsiilor, prelevarea,
condiționarea și transportul probelor către
laborator
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care
PRACTICĂ
prezența pestei porcine africane a fost infirmată
- primăria
oficial
comunei

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare
Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic
veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. =
Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul
Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Victoria
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
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stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa primăriei comunei Victoria nr. 8463/2018 înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16117/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 16117/2018;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Victoria şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.

Dorobanţu Stăvărel
Dimache Daniel
Mihai Vasile
Caraman Maria
Gorgovan Vasile

6.

Pisică Neagu

7.

Moroianu Neculai

8.

Maraloiu Ștefan

Primar
Viceprimar
Secretar comună
Inspector Registrul agricol
Inspector cadastru,
urbanism și amenajarea
teritoriului
Reprezentant al
proprietarilor care au
solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentant al
proprietarilor care au
solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentantul ocolului
silvic

Preşedinte
Membru
Secretar
Membru
Membru
Membru

Membru

Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 266/01.08.2016 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
George-Adrian PALADIontrasemneză
SUBPREFECT

Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU: Dana GALAN
Brăila, 06.12.2018
Nr. 596
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila
În baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. 4, lit. „c” şi alin. 5 din Regulamentul - Cadru
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004;
Având
în
vedere
adresele
cu
nr.
66155/1953/04.07.2018
și
nr.
108417/3338/26.10.2018 ale Căpităniei Portului Brăila, înregistrate la Instituţia Prefectului Judeţul Brăila sub nr. 8041/05.07.2018, respectiv sub nr. 14494/26.10.2018;
Ținând cont de adresa cu nr. 13261/10.10.2018 a Inspectoratului Şcolar Judeţean
Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 13648/11.10.2018;
În baza referatului de aprobare nr. 16590/06.12.2018;
În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. „g”, art. 26, alin. (1) şi ale art. 27,
alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
(C.J.S.U.) Brăila, după cum urmează:
Nr.
NUMELE și
FUNCȚIA ADMINISTRATIVĂ,
FUNCȚIA
crt
PRENUMELE
INSTITUȚIA
ÎN
.
CADRUL
C.J.S.U.
1.
Paladi George-Adrian
Prefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila
Preşedinte
2.
Chiriac Iulian Francisk
Preşedinte, Consiliul Judeţean Brăila
Vicepreşedint
e
3.
Ion Cristian
Inspector-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de
Vicepreşedint
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
e
4. 5
Sterea Rada
Subprefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila
Membru
5. 6
Burlacu Georgică
Prim-adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul
Membru
pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului
Brăila
6.
Ion Ion Laurențiu
Împuternicit adjunct al inspectorului-şef,
Membru
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea”
al Județului Brăila
7.
Ionescu Vasile
Comandantul Garnizoanei Brăila
Membru
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9.

Glugă ConstantinAdrian
Șerbănescu Cosmin

10.

Novac Dănuț

11.

Moț Vasile

12.

Caloian George

13.
14.

Zală Renato-Paulu
Becheanu Ionel-Adrian

15.
16.

Nuțu GabrielConstantin
Rogozan Cornel

17.
18.

Satnoianu Laura Liliana
Ciobanu-Morait Victor

19.

Moroianu George

20.
21.

Ciochină Gabriel Vasile
Ștefan
Iuga Viorica

22.
23.

Roadevin Mihaela
Drăgan Gicu

24.

Cuzmin Ciprian

25.
26.
27.

Tudorache Camelia
Carmen
Rusu Marian
Turcitu Vasile

28.

Cismaş Traian

29.
30.
31.

Dumitrașc Vasile
Corban Doinița Elena
Rădulescu Ştefan

32.

Dumitru Nicuşor

33.

Mangiurea Silviu

34.

Puia Simona Alina

8.

Inspector-şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Brăila
Desemnat șef al Serviciului Rutier, Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Brăila
Șef birou, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi
Brăila, Secţia Regională de Poliţie Transporturi
Galaţi
Inspector-şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Brăila
Şef, Structura Teritorială pentru Probleme
Speciale Brăila
Șef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila
Șef, Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii
Speciale Brăila
Şef, Direcţia Judeţeană de Informaţii Brăila
Comandant, Flotila Fluvială „Mihail Kogălniceanu”
Brăila
Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Inspector-şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Brăila
Şef Sector Brăila, Direcţia Regională Est, S.C.
Distrigaz Sud Reţele S.R.L. Bucureşti
Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a
Județului Brăila
Manager general interimar, Serviciul de
Ambulanţă Judeţean Brăila
Medic-şef U.P.U. – coordonator S.M.U.R.D. Brăila
Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila
Director executiv, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Brăila
Comisar-şef, Comisariatul Judeţean Brăila al
Gărzii Naţionale de Mediu
Arhitect-şef, Consiliul Judeţean Brăila
Director, Agenția Națională de Îmbunătățiri
Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Dunărea Inferioară
Director executiv, Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Brăila
Director, Direcţia Silvică Brăila
Şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Director, Societatea de Distribuție a Energiei
Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de
Distribuţie a Energiei Electrice Brăila
Şef serviciu, Societatea Naţională de Transport
Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş Exploatare Teritorială Brăila
Director general, Compania de Utilităţi Publice
„Dunărea” Brăila
Director general, S.C. Vard Brăila S.A.
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Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
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35.

Canciu Cătălin

36.

Graure Laurențiu
Octavian
Nica Marin
Balaban Luminiţa
Lenuţa
Drăgan Petrică

37.
38.
39.
40.
41.

Focşa Floarea
Ritzinger Adrian Bernh
ard

Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Brăila
Director, Societatea Complexul Energetic Oltenia
S.A. - Sucursala Electrocentrale Chiscani
Căpitan şef de port, Căpitănia Portului Brăila
Şef Agenţie Căi Navigabile Brăila
Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Brăila
Director, Filiala „Crucea Roşie” Brăila
Director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți
și Inspecție Socială Brăila

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 Se aprobă actualizarea componenţei consultanţilor în Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Brăila, după cum urmează:
1.
Cireașă Sorin
Șef Centru Operațional, Inspectoratul pentru Consultant
Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
2.
Bădică Alexandru
Ofiţer
specialist
I,
Centrul
Operațional, Consultant
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea”
al Județului Brăila
3.
Bogdan Vasilică
Șef Inspecția de Prevenire, Inspectoratul pentru Consultant
Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
4.
Stoian Ştefan
Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Consultant
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
5.
Chivu Violeta
Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Consultant
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
6.
Manolache Tibi
Şef compartiment, Sistemul de Gospodărire a Consultant
Apelor Brăila
7.
Bîrzoi
Adrian Şef serviciu, Agenția Națională de Îmbunătățiri Consultant
Constantin
Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Dunărea Inferioară
8.
Terinte Valentin
Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Consultant
Naţionale de Mediu
9.
Şerban Valentin
Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Consultant
Brăila
10. Marin Cristian Doru
Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei Consultant
Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de
Distribuţie a Energiei Electrice Brăila
11. Buzea Valerică
Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Consultant
Judeţeană Brăila
12. Ionescu Marian
Inspector în construcţii, Inspectoratul Judeţean în Consultant
Construcţii Brăila
13. Marcu Magdalena
Consilier superior, Consiliul Judeţean Brăila
Consultant
14. Dogărescu Adrian
Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Consultant
Reţele S.R.L. Bucureşti, Direcţia Regională Est,
Sector Brăila
15. Ștefan Florin
Manager sănătate și securitate în Consultant

muncă, mediu și situații de urgență, S.C.
Vard Brăila S.A.

16.

Tîrhoacă Valentin

Şef, Secţia L 2 Brăila, Sucursala „Centrul Consultant
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17.

Jipirescu Nicușor

18.

Rotaru Florin

19.

Avram Valerică

20.
21.

Râșnoveanu MihaelaDelia
Ştefan Florin

22.

Eftimie Nicoleta

23.

Geru Lucica

24.
25.

Velichi Eugen
Florescu Dan Marian

26.
27.

Huianu Romeo
Guiu Bogdan

28.

Ivaşcu Robert - Daniel

29.

Mohorea George

30.

Tudorache Flavian

31.
32.
33.

Bounegru Elena-Anina
Grigore Emil
Ene Viorel

34.
35.
36.

Labuneţi Silviu
Gheorghiță Aurelian
Tabarac Anghel

37.

Frîncu Cristi-Iulian

38.

Ciubotaru Victor

39.
40.
41.
42.

Moşescu Dan Florentin
Dafina Florin
Nisipeanu Silviu
Dan Nicoleta Steluţa

43.

Nicoleta Negru

44.

Cherecheş Mădălina

Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii”
C.F. Galaţi
Şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia
Teritorială Brăila
Căpitan de port specialist, Căpitănia Portului
Brăila
Medic-șef al Departamentului Supraveghere în
Sănătatea Publică, Direcţia de Sănătate Publică a
Județului Brăila
Manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila
Director medical, Serviciul de Ambulanţă Judeţean
Brăila
Şef, Centrul Medical Judeţean Brăila al
Ministerului Afacerilor Interne
Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila
Consilier superior, Oficiul Fitosanitar Brăila
Inspector sanitar veterinar de stat, Centrul Medical
Judeţean Brăila al Ministerului Afacerilor Interne
Inginer, Direcţia Silvică Brăila
Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de
Jos”
Ofiţer specialist, Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Brăila
Şef birou, Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii
Speciale Brăila
Inspector,
Autoritatea
Naţională
pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
Oficiul Județean Brăila
Şef, Oficiul Judeţean de Poştă Brăila
Şef compartiment, S.C. Romtelecom S.A.
Inginer reţea date şi telefonie, S.C. UPC România
S.R.L.
Coordonator tehnic, S.C. RCS & RDS S.A.
Căpitan de port tr. II, Căpitănia Portului Brăila
Șef birou I la Serviciul Cabinet/Centrul
Operațional, Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Brăila
Ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Brăila
Ofiţer specialist, Brigada 10 Geniu „Dunărea de
Jos”
Economist, Agenţia Căi Navigabile Brăila
Subinginer, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Director executiv, Consiliul Judeţean Brăila
Biolog, Direcţia de Sănătate Publică a Județului
Brăila
Şef birou, Agenţia pentru Protecţia Mediului
Brăila
Şef serviciu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
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Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
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Agricultură - Centrul Judeţean Brăila
Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Consultant
Naţionale de Mediu
46. Ion Marian
Maistru militar, Inspectoratul de Jandarmi Consultant
Judeţean Brăila
47. Bertea Tanţa
Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi Consultant
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila
48. Ciobanu Ion
Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Consultant
Siguranţa Alimentelor Brăila
49. Bordei Mihaela Raluca Director adjunct, Unitatea de Administrare Brăila Consultant
Sud, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare –
Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare
Dunărea Inferioară
50. Avrămia Mihai
Inginer, Direcția pentru Agricultură Județeană Consultant
Brăila
51. Dima Constantin
Consilier superior, Agenția de Plăți și Intervenție Consultant
pentru Agricultură – Centrul Județean Brăila
52. Trifan Ionel
Inginer, Consiliul Județean Brăila - Camera Consultant
Agricolă
Art.3 În cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, preşedintele Consiliului
Judeţean îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, iar inspectorul-şef al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean este vicepreşedintele cu atribuţii de
coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei.
Art.4 (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri sau consultanţi în cadrul
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a asigura continuitatea de
reprezentare, sens în care vor face propuneri de înlocuire ori de câte ori intervin schimbări
obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele nominalizate la articolele 1 şi
2.
(2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii comitetului şi
consultanţii sunt înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu,
conform regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective.
Art.5 Membrii şi consultanţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sunt obligaţi să
informeze Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean
asupra oricăror modificări survenite în denumirea sau datele de contact ale instituţiilor din
care fac parte, precum şi în datele personale de contact.
Art.6 Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 239 din 02.07.2018
îşi încetează aplicabilitatea.
Art.7 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
45.

Florentina
Andronache Gabriel

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 06.12.2018
Nr. 601
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Fullmeat Agro S.R.L. din
localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 20382/06.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16583/06.12.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Fullmeat Agro
S.R.L. din localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16584/06.12.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din S.C. Fullmeat Agro S.R.L. din localitatea Ulmu,
comuna Ulmu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 06.12.2018
Nr. 603

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi
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INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 603 din 06.12.2018

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN S.C. FULLMEAT AGRO S.R.L. DIN LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUDEȚUL
BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
Efectuarea unei catagrafii pe
- M.V.L.P.I. din
categorii de vârstă și producție cu
cadrul C.M.V.I.
precizarea numărului de porci
imediat
- operatorul
deja bolnavi, morți sau susceptibili
economic
de a fi infectați
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Controlul registrului de fermă
imediat
- operatorul
economic
Uciderea suinelor din S.C.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
FULLMEAT AGRO S.R.L.,
imediat
- operatorul
RO0443379002, conform cu Reg.
CE nr. 1099/2009
economic
Se interzice circulația
- M.V.L.P.I. din
necontrolată a animalelor și a
cadrul C.M.V.I.
imediat
persoanelor în locurile
- operatorul
contaminate
economic
Se vor izola animalele afectate
- M.V.L.P.I. din
sau moarte pe parcursul nopții,
cadrul CMVI
pentru a fi luate în evidență a
imediat
- operatorul
doua zi, de către comisia de
economic
inventariere

6

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

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- operatorul
economic
- A.P.M.

imediat

7

Carcasele porcilor morți sau uciși
trebuie să fie procesate/distruse
sub supraveghere oficială

- D.S.V.S.A.
- operatorul
economic
- A.P.M.

imediat

8

Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite și
orice alte obiecte care pot fi
purtătoare de virus se vor izola în
vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz

- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic
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imediat

Numele,
prenumele și
funcția
persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- operatorul
economic
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- operatorul
economic
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- operatorul
economic
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- operatorul
economic
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
- operatorul
economic
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- operatorul
economic
- D.S.V.S.A.
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- operatorul
economic
- A.P.M.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic
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Nr.
crt.

9

10

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

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția
persoanei
responsabile

- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic

imediat

- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic

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

imediat

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

Instituții
implicate în
aplicare

11

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

- DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată

până la
eradicarea
focarului

12

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

- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic

imediat

13

Asigurarea de personal,
materiale, utilaje și echipamente
necesare pentru intervenția în
focar, în scopul lichidării acestuia

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

14

Ecarisarea teritoriului și
eliminarea cadavrelor și a tuturor
materialelor în incinta exploatației,
conform Reg CE nr. 1069/2009 și
a Reg. 142/2011

1

2

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
până la
- D.S.P.
eradicarea
- S.G.A.
focarului
- operatorul
economic
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în
jurul focarului de pestă porcină
africană, conform hărții Anexa 1 –
D.S.V.S.A.
imediat
localitatea Cinci Nebuni, S.C.
Fullmeat Agro S.R.L. și S.C.
Suinpol S.R.L., județul Brăila
- D.S.V.S.A.
Amplasarea dezinfectoarelor
- primăriile
rutiere la limita dintre zona de
imediat
U.A.T.- lor din
protecție și zona de supraveghere
zona de
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- Dr. Gicu
Drăgan, director
executive
DSVSA Brăila
- Proprietar
exploatație
infectată
- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- D.S.V.S.A.
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- primari
- operatorul
economic
dr. Gicu Drăgan
, director
executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu
Drăgan, director
executiv
D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

protecție și zona
de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

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

3

Catagrafierea tuturor suinelor din
exploatații, fondurile de
vânătoare, grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.S.
- operatorul
economic

4

Afișarea de panouri de avertizare
în vederea limitării circulației în
focar

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

imediat

5

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

6

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

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

imediat și
permanent

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

permanent

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

7

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

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
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imediat
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Nr.
crt.

Măsura

8

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

9

Colectarea, înregistrarea,
procesarea statistică a datelor și
utilizarea lor în acțiunile de
combatere și eradicare a pestei
porcine africane

10

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

11

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină
africană

12

Ecarisarea teritoriului și
eliminarea cadavrelor și a tuturor
materialelor în incinta exploatației,

Instituții
implicate în
aplicare

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

Perioada de
realizare

imediat și
pemanent

Numele,
prenumele și
funcția
persoanei
responsabile
Directia Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionarii
fondurilor
private de
vânătoare
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.

- dr. Gicu
Drăgan, director
executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- director
- L.S.V.S.A.J.
Directia Silvică
- Directia Silvică
- director
- A.J.V.P.S.
permanent
A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- gestionarii
- operator
fondurilor
economic
private de
vânătoare
- operator
economic
- primari
- medicii oficiali
imediat si până
veterinari din
- U.A.T.
la ridicarea
cadrul
- D.S.V.S.A.
restricţiilor
- I.P.J.
C.S.V.S.A.O.
aplicate în jurul
- personalul din
- I.J.J.
focarului
cadrul I.P.J.,
I.J.J.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
până la
- operator
- primari
eradicarea
economic
- conducerea
focarului
- A.P.M.
A.P.M., D.S.P.,
- D.S.P.
S.G.A.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
până la
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
eradicarea
- operator
- A.P.M.
focarului
economic
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

conform Reg. CE nr. 1069/2009 și
142/2011

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

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

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană conform Anexa 1
care cuprinde localitățile din
județul Brăila: Ulmu, Jugureanu,
D.S.V.S.A.
imediat
Cireșu, Scărlătești, Vultureni,
Dudescu, Dudești, Pribeagu,
Odăieni și din județul Buzău
localitățile: Sergent Ionel Ștefan,
Rușețu

2

Identificarea tuturor exploatațiilor
de suine și efectuarea unui
recensământ al acestora

3

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

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

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

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

4

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

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

până la
eradicarea
focarului

5

Interzicerea circulației și

- D.S.V.S.A.

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

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

- director
Direcția Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionarii
fondurilor
private de
vânătoare
- medicii oficiali
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Nr.
crt.

6

7

8

9

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

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

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

Ieșirea animalelor domestice din
zona de supraveghere este
interzisă în următoarele 7 zile, cu
excepția porcilor destinați
abatorizării și a celor care au
obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

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

Informarea și educarea
crescătorilor sau deținătorilor de
animale cu privire la efectuarea
unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și
obligativitatea anunțării oricărei
modificări a stării de sănătate a
animalelor medicului veterinar de
liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal
Informarea Direcțiilor Silvice
Județene și a filialelor A.J.V.P.S.
privind obligativitatea de a colecta
și transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a
tuturor mistreților cu stare de
sănătate modificată și a
cadavrelor
Niciun camion sau vehicul care a
fost utilizat la transportul porcilor
nu poate părăsi zona fără a fi
curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru
dezinfecție

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

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

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

Perioada de
realizare
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

permanent

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

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

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Suinpol S.R.L., hala 1, din
localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 20381/06.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16585/06.12.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din S.C. Suinpol
S.R.L., hala 1, din localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16586/06.12.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din S.C. Suinpol S.R.L., hala 1, din localitatea Ulmu,
comuna Ulmu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 06.12.2018
Nr. 604

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 604 din 06.12.2018

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN S.C. SUINPOL S.R.L. , HALA 1, DIN LOCALITATEA ULMU, COMUNA ULMU, JUDEȚUL
BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
Efectuarea unei catagrafii pe
- M.V.L.P.I. din
categorii de vârstă și producție cu
cadrul C.M.V.I.
precizarea numărului de porci deja
imediat
- operatorul
bolnavi, morți sau susceptibili de a
economic
fi infectați
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Controlul registrului de fermă
imediat
- operatorul
economic
- D.S.V.S.A.
Uciderea suinelor din S.C. Suinpol
- C.L.C.B.
S.R.L., hala 1, RO0443379001,
imediat
- operatorul
conform cu Reg. CE nr. 1099/2009
economic
- D.S.V.S.A.
Se interzice circulația necontrolată - M.V.L.P.I. din
a animalelor și a persoanelor în
cadrul C.M.V.I.
imediat
locurile contaminate
- operatorul
economic
Se vor izola animalele afectate sau - M.V.L.P.I. din
moarte pe parcursul nopții, pentru
cadrul CMVI
imediat
a fi luate în evidență a doua zi, de
- operatorul
către comisia de inventariere
economic
- M.V.L.P.I. din
Cadavrele animalelor moarte,
cadrul C.M.V.I.
carnea ori produsele obținute prin
- D.S.V.S.A.
tăierea de necesitate se vor păstra
imediat
- operatorul
(fără a le înstrăina ori valorifica) în
economic
vederea neutralizării
- Primărie
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Numele,
prenumele și
funcția
persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- operatorul
economic
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- operatorul
economic
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- operatorul
economic
- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- operatorul
economic
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
- operatorul
economic
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- operatorul
economic
- D.S.V.S.A.
- Primărie
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Nr.
crt.

7

8

9

10

Măsura

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

- A.P.M.

Numele,
prenumele și
funcția
persoanei
responsabile
- A.P.M.

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- operatorul
economic
- A.P.M.

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- operatorul
economic
- A.P.M.

Instituții
implicate în
aplicare

- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic

Perioada de
realizare

imediat

imediat

- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic

- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic

imediat

- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic

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

imediat

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

11

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

-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată

până la
eradicarea
focarului

12

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

- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic

imediat

13

Asigurarea de personal, materiale,
utilaje și echipamente necesare
pentru intervenția în focar, în
scopul lichidării acestuia

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

14

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor
în incinta exploatației, conform
Reg CE nr. 1069/2009 și a Reg.

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.P.
117

imediat și
permanent
până la
eradicarea
focarului

- Dr. Gicu
Drăgan, director
executiv DSVSA
Brăila
- Proprietar
exploatație
infectată
- MVLPI din
cadrul CMVI
- operatorul
economic
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
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Nr.
crt.

Măsura
142/2011

1

2

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

- S.G.A.
- operatorul
economic

MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în
jurul focarului de pestă porcină
africană, conform hărții Anexa 1 –
D.S.V.S.A.
imediat
localitatea Ulmu și S.C. Suinpol
S.R.L., județul Brăila,
RO0443379001

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

- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
județ
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

imediat

3

Catagrafierea tuturor suinelor din
exploatații, fondurile de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.S.
- operatorul
economic

4

Afișarea de panouri de avertizare
în vederea limitării circulației în
focar

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

imediat

5

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului
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imediat

Numele,
prenumele și
funcția
persoanei
responsabile
- S.G.A.
- operatorul
economic

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

6

Măsura

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

7

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

8

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

9

Colectarea, înregistrarea,
procesarea statistică a datelor și
utilizarea lor în acțiunile de
combatere și eradicare a pestei
porcine africane

10

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția
persoanei
responsabile

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

imediat și
permanent

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

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

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

permanent

imediat și
pemanent

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

- dr. Gicu
Drăgan, director
executiv
- D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- director
- Directia
Directia Silvică
Silvică
permanent
- director
- A.J.V.P.S.
A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- gestionarii
- operator
fondurilor private
economic
de vânătoare
- operator
economic
imediat si până
- primari
- U.A.T.
la ridicarea
- medicii oficiali
- D.S.V.S.A.
restricţiilor
veterinari din
- I.P.J.
cadrul
- I.J.J.
aplicate în jurul
119
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare
focarului

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

- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- operator
- primari
Distrugerea cadavrelor animalelor
eradicarea
11
economic
- conducerea
focarului
suspecte de pestă porcină africană
- A.P.M.
A.P.M., D.S.P.,
S.G.A.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- operator
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
- A.P.M.
economic
cadavrelor și a tuturor materialelor
- S.G.A.
până la
- reprezentanți
12
în incinta exploatației, conform
- D.S.P.
eradicarea
A.P.M., Garda
Reg. CE nr. 1069/2009 și
- Garda de
focarului
de mediu,
142/2011
mediu
S.G.A., D.S.P.
- operator
- primari
economic
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat
operațiunile de curățenie, dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere
pentru pesta porcină africană
conform Anexa 1 care cuprinde
localitățile din județul Brăila: Ulmu,
Jugureanu, Cireșu, Scărlătești,
D.S.V.S.A.
imediat
Vultureni, Dudescu, Dudești,
Pribeagu, Florica, Odăeni și din
județul Buzău localitățile: Sergent
Ionel Ștefan, Rușețu

2

Identificarea tuturor exploatațiilor
de suine și efectuarea unui
recensământ al acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice
periodice a suinelor domestice. Toți
porcii morți sau bolnavi dintr-o
exploatație trebuie de îndată

D.S.V.S.A.,
prin cele 45 de
C.S.V.C.
- D.S.V.S.A.,
prin cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P.
120

până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

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

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

Măsura
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile
corespun- zătoare, în conformitate
cu procedurile stabilite în manualul
de diagnostic

4

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

5

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

6

7

8

Ieșirea animalelor domestice din
zona de supraveghere, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu
excepția porcilor destinați
abatorizării și a celor care au
obținut aprobarea autorităților
veterinare locale
Informarea și educarea
crescătorilor sau deținătorilor de
animale cu privire la efectuarea
unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și
obligativitatea anunțării oricărei
modificări a stării de sănătate a
animalelor medicului veterinar de
liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal
Informarea Direcțiilor Silvice
Județene și a filialelor A.J.V.P.S.
privind obligativitatea de a colecta
și transporta la L.S.V.S.A.J.,

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

ferme

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

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

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

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

- Direcția
Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
121

până la
eradicarea
focarului

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele,
prenumele și
funcția
persoanei
responsabile
- administratorii
fermelor de
suine

- director
Direcția Silvică
- director
A.J.V.P.S.
- gestionarii
fondurilor private
de vânătoare
- medicii oficiali
veterinari zonali
din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J.,
I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul I.P.J.,
I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

permanent

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

permanent

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

pentru investigații de laborator, a
tuturor mistreților cu stare de
sănătate modificată și a cadavrelor

9

Niciun camion sau vehicul care a
fost utilizat la transportul porcilor
nu poate părăsi zona fără a fi
curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru
dezinfecție

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

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

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dumitru Ionel din
localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
122

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________
Ținând cont de adresa nr. 20433/06.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16596/06.12.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dumitru Ionel
din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16597/06.12.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dumitru Ionel din localitatea Dedulești, comuna
Mircea Vodă, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 06.12.2018
Nr. 607
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 607 din 06.12.2018

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. DUMITRU IONEL DIN LOCALITATEA DEDULEȘTI, COMUNA MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL
BRĂILA
Instituții
Numele, prenumele
Nr.
Perioada de
Măsura
implicate în
și funcția persoanei
crt.
realizare
aplicare
responsabile
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a
cadrul C.M.V.I.
cadrul C.M.V.I.
exploatațiilor care dețin suine și
- Medic
1
imediat
- Medic veterinar
inventarierea animalelor receptive pe veterinar oficial
oficial
categorii
- diferiți
- proprietari
proprietari
Instituirea unei zone de control
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
2
imediat
temporar în jurul G.P. Dumitru Ionel,
- C.L.C.B.
- C.L.C.B.
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Nr.
crt.

Măsura
RO0436430309 cuprinzând
exploatațiile posibil infectate
(suspecte) dintr-o arie determinată
care va fi apreciată de către
autoritatea veterinară locală și în care
se va aplica măsura uciderii
preventive, pentru a limita difuzarea
bolii din focar

3

Evaluarea animalelor ucise în cadrul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală
cât și a pagubelor colaterale

4

Se interzice circulația animalelor și a
persoanelor în locurile contaminate cu
excepția aprobării autorității
competente

5

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

6

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

7

Carcasele porcilor morți sau uciși
trebuie să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

9

Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite și
orice alte obiecte care pot fi
purtătoare de virus se vor izola în
vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz
Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt

Instituții
implicate în
aplicare
- proprietar

- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
- Direcția
pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
- Medic
veterinar
Oficial
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic
veterinar oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic
veterinar oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
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Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- proprietar

până la
eradicarea
focarului

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

imediat

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar

imediat

imediat

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

imediat

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

imediat

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

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
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crt.

Măsura
suspecte de contaminare, se vor
păstra în scopul denaturării, fără a le
administra altor animale

Instituții
implicate în
aplicare
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

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

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

11

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

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată

12

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

13

Asigurarea de personal, materiale,
utilaje și echipamente necesare
pentru intervenția în focar, în scopul
lichidării acestuia

10

14

1

2

3

4

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

Perioada de
realizare

imediat

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

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

125

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
CMVI
- Primărie
- proprietar

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

Perioada de
realizare

5

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

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

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

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

imediat și
permanent

8

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

9

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

10

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

11

12

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare în caz de
intervenție în focar (în special stocuri
de insecticide, raticide și mijloace de
efectuare a dezinsecțiilor și
deratizărilor etc.)
Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

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

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia
Silvică
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permanent

până la
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

permanent

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

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

Măsura

13

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

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând
UAT, până la limita cotelor optime a
efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

Instituții
implicate în
aplicare
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia
Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii
fondurilor private de
vânătoare
- proprietar
- primari
imediat si până
- medicii oficiali
la ridicarea
veterinari din cadrul
restricţiilor
C.S.V.S.A.O.
aplicate în jurul
- personalul din
focarului
cadrul I.P.J., I.J.J.
Perioada de
realizare

Imediat până
la eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

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

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

1

2

Instituții
Numele, prenumele
Perioada de
implicate în
și funcția persoanei
realizare
aplicare
responsabile
exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 45 de zile de la
finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală
Măsura

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere
pentru pesta porcină africană conform
Anexa 1, care cuprinde localitățile:
Șuțești, Maraloiu, Ianca, Perișoru,
D.S.V.S.A.
imediat
Berlești, Surdila Găiseanca, Horia,
Filipești, Mircea Vodă, Vișani, Câineni
Băi, Plășoiu
D.S.V.S.A.,
Identificarea tuturor exploatațiilor de
până la
prin cele 45 de
suine și efectuarea unui recensământ
eradicarea
C.S.V.C.
al acestora
focarului

3

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

4

Evaluarea numărului și arealurilor de
viață a mistreților din zona de
supraveghere delimitată: FV27 Mircea
Vodă, FV29 Perișoru, FV21 Plopu,
FV22 Dedulești, FV38 Șuțești

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

5

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

6

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

7

Ieșirea animalelor domestice din zona
de supraveghere, indiferent de
specie, este interzisă în următoarele 7
zile, cu excepția porcilor destinați
abatorizării și a celor care au obținut
aprobarea autorităților veterinare
locale

8

Informarea și educarea crescătorilor
sau deținătorilor de animale cu privire

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

până la
eradicarea
focarului

dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

până la
eradicarea
focarului

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

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

permanent

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

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări
- Instituția
Prefectului
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imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
permanent

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

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

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- D.S.V.S.A.
- primari

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

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vișani, 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;
129
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Ținând cont de adresa nr. 13533/10.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16771/10.12.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vișani, în
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din localitatea Plasoiu, comuna
Vișani, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16772/10.12.2018;
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 Vișani, actualizată prin Ordinul Prefectului
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Vișani, județul Brăila, începând cu data de
11.12.2018, ora 09.00, până la stingerea bolii pe raza unității administrativ-teritoriale Vișani.
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Ilie
Laurențiu, localitatea Plasoiu, comuna Vișani, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 10.12.2018
Nr. 611
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ilie Laurențiu din
localitatea Plăsoiu, comuna Vișani, județul Brăila
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 20555/12.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16898/12.12.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ilie Laurențiu
din localitatea Plăsoiu, comuna Vișani, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 16899/12.12.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ilie Laurențiu din localitatea Plăsoiu, comuna
Vișani, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 12.12.2018
Nr. 618
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 618 din 12.12.2018

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. ILIE LAURENȚIU DIN LOCALITATEA PLĂSOIU, COMUNA VIȘANI, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
131

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

1

Efectuarea unei catagrafii a
exploatațiilor care dețin suine și
inventarierea animalelor
receptive pe categorii

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic
veterinar oficial
- diferiți
proprietari

2

Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P. Ilie
Laurențiu, RO0444990070,
cuprinzând exploatațiile posibil
infectate (suspecte) dintr-o arie
determinată care va fi apreciată
de către autoritatea veterinară
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar

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

3

4

5

6

- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
Agricultură
pentru lichidarea rapidă a
Județeană
focarelor de boală cât și a
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația animalelor
- Medic
și a persoanelor în locurile
veterinar
contaminate cu excepția
Oficial
aprobării autorității competente
-UAT
- I.P.J.
Se vor izola animalele afectate
- M.V.L.P.I. din
sau moarte pe parcursul nopții,
cadrul CMVI
pentru a fi luate în evidență a
-Medic veterinar
doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
Cadavrele animalelor moarte,
cadrul C.M.V.I.
carnea ori produsele obținute
- D.S.V.S.A.
prin tăierea de necesitate se vor
- Medic
păstra (fără a le înstrăina ori
veterinar oficial
valorifica) în vederea
- proprietar
neutralizării
- Primărie
- A.P.M.
132

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

imediat

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

imediat

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

până la
eradicarea
focarului

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

imediat

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar

imediat

imediat

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

7

8

9

10

11

Măsura

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

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

12

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

13

Asigurarea de personal,
materiale, utilaje și echipamente
necesare pentru intervenția în
focar, în scopul lichidării
acestuia

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

imediat

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

imediat

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

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

imediat

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

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

imediat

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

Instituții
implicate în
aplicare

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

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
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până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

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

14

1

2

3

4

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

5

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

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

imediat

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din

- D.S.V.S.A.

Imediat și

134

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

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

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

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

8

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

9

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

10

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

11

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

12

Instituții
implicate în
aplicare
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

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

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

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

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

135

Perioada de
realizare
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

imediat și
permanent

permanent

până la
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

permanent

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

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

13

14

15

16

17

18

19

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

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

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
- Directia Silvică Imediat până
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
la eradicarea
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
focarului
- A.V.P.
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
Distrugerea cadavrelor
- primari
- proprietar
eradicarea
animalelor suspecte de pestă
- conducerea
- A.P.M.
focarului
porcină africană
A.P.M., D.S.P.,
- D.S.P.
S.G.A.
- S.G.A.
Instalarea de dezinfectoare la
până la
- D.S.V.S.A.
intrarea și ieșirea din zonele
eradicarea
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
infectate și în gospodăriile
focarului
- primari
populației care dețin porci
Dezinfecția de către
- U.A.T.
proprietar/utilizator a tuturor
până la
- Direcția pentru
-primari
mașinilor agricole, combine,
eradicarea
Agricultură
-DADR
tractoare, la ieșirea din tarlale și
focarului
Județeană
-proprietar
deplasarea acestora dintr-o solă
- proprietar
în alta
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
Ecarisarea teritoriului și
- A.P.M.
până la
- reprezentanți
eliminarea cadavrelor și a
- S.G.A.
eradicarea
A.P.M., Garda de
tuturor materialelor cu risc din
- D.S.P.
focarului
mediu, S.G.A.,
focar
- Garda de
D.S.P.
mediu
- primari
- Instituția
Prefectului
C.S.V.Z., primar,
- D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
reprezentanți ai:
- Direcția pentru
până la
Instituției
cadrul măsurilor ce se întreprind
Agricultură
pentru lichidarea rapidă a
eradicarea Prefectului, Direcției
Județeană
focarelor de boală cât și a
focarului
pentru Agricultură
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
Județeană, O.J.Z.,
- A.P.M.
A.P.M., S.G.A.
- S.G.A.
- Primării
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat
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Numele,
prenumele și
Măsura
funcția persoanei
responsabile
operațiunile de curățenie, dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii
prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după
45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală
Instituții
implicate în
aplicare

Nr.
crt.

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană conform Anexa
1- localitățile din județul Brăila:
D.S.V.S.A.
imediat
Gradiștea, Dedulești, Drogu,
Zamfirești, și localitățile din
județul Buzău: Amara, Băile și
Ghergheasa

2

Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

3

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

4

Evaluarea numărului și
arealurilor de viață a mistreților
din zona de supraveghere
delimitată: FV24 Ibrianu, FV22
Dedulești, FV25 Jirlău

5

6

Perioada de
realizare

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

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

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

Informarea Direcțiilor Silvice
Județene și a filialelor
A.J.V.P.S. privind obligativitatea
- Direcția Silvică
de a colecta și transporta la
- A.J.V.P.S.
L.S.V.S.A.J., pentru investigații
- A.V.P.
de laborator, a tuturor mistreților
cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor
Interzicerea circulației și
- D.S.V.S.A.
transportul porcilor pe drumurile
- I.J.J.
publice sau private, excluzând,
- I.P.J.
dacă este necesar, drumurile de
- S.P.F.
deservire a exploatațiilor, cu
- I.S.U.
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dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

excepția aprobării de către
autoritățile competente

7

8

9

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

Perioada de
realizare
jurul
focarului

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

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

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

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

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea
şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Ianca, Ulmu
și Frecăței în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării
finale efectuate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Ianca, Ulmu și
Frecăței
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;
În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi
Internelor;
Ţinând cont de adresele nr. 1962870/11.12.2018 și 1962887/12.12.2018 ale
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrate la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16904/12.12.2018, respectiv sub nr.
16909/12.12.2018;
Luând în considerare:
- adresa nr. 24149/13.12.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16980/13.12.2018;
- adresa nr. 1962895/13.12.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16967/13.12.2018;
- adresa nr. 5095/13.12.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16968/13.12.2018;
- adresa nr. 3914/13.12.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16983/13.12.2018;
- adresa nr. 20945/13.12.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
16981/13.12.2018;
- adresa nr. 8252/13.12.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul
Brăila sub nr. 16979/13.12.2018;
- adresa nr. 10375/13.12.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila,
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 16978/13.12.2018;
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În baza referatului de aprobare nr. 16987/13.12.2018;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin.
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Ianca, Ulmu și
Frecăței în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale
efectuate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Ianca, Ulmu și Frecăței, în
următoarea componenţă nominală:
Nr.
crt.

2.

Membru titular

1. Dosztal George
Bădică Alexandru

Membru supleant

Instituţia

Dumitru Dragoș Alexandru
Hoisan Georgian

Consiliul Judeţean Brăila
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al judeţului
Brăila
Sistemul de Gospodărire a
Apelor Brăila
Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Brăila
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură - Centrul
Județean Brăila
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri
Funciare Dunărea Inferioară a
Agenţiei Naţionale de
Îmbunătăţiri Funciare
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Brăila

3.

Ioniță Dan

Andrei Octavian

4.

Sava Mihai

5.

Radu Aurel

Hagiu Vasilica/Trifan Ionel/Musat
Vasile
Voicu Paul Filip

6.

Culescu Ioan
Mircea

Coman Gabriela

7.

Lipan Cosmin

Vătafu Florin

(2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de
comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.
Art.2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală
efectuată la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Ianca, Ulmu și Frecăței de
către comisiile numite de primari - se va deplasa în teren în perioada 17.12. - 18.12.2018, în
U.A.T. Ianca, U.A.T. Ulmu și U.A.T. Frecăței, urmând să desfăşoare activităţile: constatarea
şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase;
validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, de
către comisia numită prin dispoziţie a primarului; întocmirea Procesului-verbal privind
constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice
periculoase, conform legislaţiei de specialitate în vigoare.
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 13.12.2018
Nr. 621

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea
şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Ciocile în
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale
efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Ciocile
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;
În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi
Internelor;
Ţinând cont de adresa nr. 1962889/13.12.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub
nr. 16982/13.12.2018;
Luând în considerare:
- adresa nr. 24420/18.12.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17164/18.12.2018;
- adresa nr. 1962927/17.12.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17147/17.12.2018;
- adresa nr. 5131/17.12.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17145/17.12.2018;
- adresa nr. 3949/17.12.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17108/17.12.2018;
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- adresa nr. 21261/17.12.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
17144/17.12.2018;
- adresa nr. 8474/17.12.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul
Brăila sub nr. 17157/17.12.2018;
- adresa nr. 10510/17.12.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila,
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17142/17.12.2018;
În baza referatului de aprobare nr. 17180/18.12.2018;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin.
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi
evaluarea pagubelor produse pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Ciocile în urma
fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale efectuate la nivelul
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Ciocile, în următoarea componenţă nominală:
Nr.
crt.

Membru titular

1. Dosztal George
2.
Bădică Alexandru

Membru supleant

Instituţia

Dumitru Dragoș Alexandru
Hoisan Georgian

Consiliul Judeţean Brăila
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al judeţului
Brăila
Sistemul de Gospodărire a
Apelor Brăila
Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Brăila
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură - Centrul
Județean Brăila
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri
Funciare Dunărea Inferioară a
Agenţiei Naţionale de
Îmbunătăţiri Funciare
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Brăila

3.

Ioniță Dan

Andrei Octavian

4.

Sava Mihai

Trifan Ionel

5.

Radu Aurel

Dănăilă Alexandru

6.

Culescu Ioan
Mircea

Coman Gabriela

7.

Fâșie Gabriel

Budan Liviu

(2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de
comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.
Art.2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală
efectuată la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Ciocile de către comisia numită
de primar - se va deplasa în teren în data de 19.12.2018, în U.A.T. Ciocile, urmând să
desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului local
pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin dispoziţie a primarului; întocmirea
Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei de specialitate în vigoare.
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Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 18.12.2018
Nr. 624

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, judeţul
Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 16449/18.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
17184/18.12.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu,
în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv LEB;
În baza referatului de aprobare nr. 17185/18.12.2018;
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
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transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, actualizată prin Ordinul Prefectului
nr. 259/12.07.2018, în data de 19.12.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Mărașu.
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv LEB.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA
PREFECT,
George –Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 18.12.2018
Nr. 625

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea
şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Dudești în
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale
efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Dudești
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;
În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi
Internelor;
Ţinând cont de adresa nr. 1962927/17.12.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
17147/17.12.2018;
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Luând în considerare:
- adresa nr. 24545/19.12.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17297/19.12.2018;
- adresa nr. 1962942/19.12.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al
judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17269/19.12.2018;
- adresa nr. 5151/19.12.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17296/19.12.2018;
- adresa nr. 3975/19.12.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17287/19.12.2018;
- adresa nr. 21540/19.12.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul
Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
17302/19.12.2018;
- adresa nr. 8586/19.12.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul
Brăila sub nr. 17290/19.12.2018;
- adresa nr. 10581/19.12.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila,
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 17293/19.12.2018;
În baza referatului de aprobare nr. 17303/19.12.2018;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin.
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi
evaluarea pagubelor produse pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Dudești în urma
fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale efectuate la nivelul
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Dudești, în următoarea componenţă nominală:
Membru titular

Membru supleant

Instituţia

Dumitru Dragoș Alexandru

Consiliul Judeţean Brăila

2.

Iorgoveanu
Tănase
Bădică Alexandru

Hoisan Georgian

3.

Ioniță Dan

Andrei Octavian

4.

Sava Mihai

Peterfi Marian

5.

Radu Aurel

Dănăilă Alexandru

6.

Culescu Ioan
Mircea

Coman Gabriela

7.

Budan Liviu

Fâșie Gabriel

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al judeţului
Brăila
Sistemul de Gospodărire a
Apelor Brăila
Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Brăila
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură - Centrul
Județean Brăila
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri
Funciare Dunărea Inferioară a
Agenţiei Naţionale de
Îmbunătăţiri Funciare
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Brăila

Nr.
crt.
1.
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(2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de
comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.
Art.2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală
efectuată la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Dudești de către comisia
numită de primar - se va deplasa în teren în data de 20.12.2018, în U.A.T. Dudești, urmând
să desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului local
pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin dispoziţie a primarului; întocmirea
Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei de specialitate în vigoare.
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 19.12.2018
Nr. 628

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în G.P. Orzan Fanica din localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 13634/20.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
17348/20.12.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă
porcină africană în
G.P. Orzan Fanica din localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 17349/20.12.2018;
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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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
G.P. Orzan Fanica din localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila, întocmit de către Direcţia
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.

Avizat pentru legalitate
Brăila, 20.12.2018
Nr. 629

PREFECT,
George-Adrian PALADI
ianovi Cândea
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDETUL BRAILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 629 din 20.12.2018

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN G.P. ORZAN FANICA DIN LOCALITATEA IANCA, ORAȘ IANCA, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

Măsura

1.

Efectuarea
recensământului
tuturor
categoriilor de porci din exploatație și pentru
fiecare categorie, să se precizeze numărul
de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili
de a fi infectați

2.

Uciderea suinelor din exploatația G.P. Orzan
Fanica, RO0433400915 din localitatea Ianca,
oraș Ianca, județul Brăila

3.

Toți porcii din exploatații să fie menținuți în
adăposturile lor sau izolați în alte locuri
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Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- Direcţia pentru
Agricultură
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-D.S.V.S.A.
-U.A.T.
-I.P.J.
-C.L.C.B.
-M.Ap.N. (doar
pentru
manipularea
animalelor)
- D.S.V.S.A.
- proprietar

Perioada de
realizare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

- Instituția
Colectarea,
înregistrarea,
procesarea
prefectului
statistică a datelor și utilizarea lor în acțiunile
- D.S.V.S.A.
de combatere și eradicare a pestei porcine
- L.S.V.S.A.J.
africane
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
Efectuarea anchetei epidemiologice
PRACTICĂ
- proprietar
- D.S.V.S.A.
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare
-primării
/ieșire adăposturi și exploatații suspecte
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau
- I.J.J.
ieșirea lor din aceasta
- C.L.
-I.S.U.
Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a
- D.S.V.S.A.
produselor din carne de porc, a furajelor,
- I.P.J.
ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri
- I.J.J.
susceptibile de a transmite pesta porcină
- C.L.
africană
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
Interzicerea ieșirii animalelor din specia
- I.P.J.
suine din exploatațiile suspecte, iar pentru
- I.J.J.
celelalte specii doar cu acordul D.S.V.S.A.
- C.L.
Brăila
-I.S.U.
Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau - D.S.V.S.A.
dinspre exploatație; orice persoană care intră - I.P.J.
sau iese din exploatația de porci trebuie să - I.J.J.
respecte măsurile de igienă stabilite de - C.L.
autoritatea locală
-I.S.U.
Efectuarea de inspecții clinice periodice a
- D.S.V.S.A.
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
- M.V. LIBERĂ
modificărilor constatate în starea de sănătate
PRACTICĂ
a acestora
- D.S.V.S.A.
Prelevarea de probe de la animale bolnave și
- M.V. LIBERĂ
găsite moarte și trimiterea lor pentru
PRACTICĂ
diagnostic de laborator

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A.
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea
- proprietar
măsurilor DDD, în exploatațiile suspecte
exploatație
Identificarea de terenuri și suprafețe în
- Primăria UAT
scopul distrugerii cadavrelor de porcine și a
Ianca
denaturării dejecțiilor și/sau orice materiale
- A.P.M.
contaminate
- D.S.V.S.A.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte - D.S.V.S.A.
de pestă porcină africană
- U.A.T.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

148

Imediat și până la
confirmare/infirmare

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ecarisarea
teritoriului
și
eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc,
din focar
Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor
ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a
focarelor de boală cât și a pagubelor colaterale
În cazul în care situația epidemiologică o
impune, autoritatea competentă locală poate
aplica măsuri de ucidere imediată sub control
oficial
Se va preleva un număr suficient de probe
de la porci în momentul uciderii lor, în
vederea confirmării sau infirmării prezenței
virusului pestei porcine africane

- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Instituția
prefectului
- Direcţia pentru
Agricultură
- O.J.Z.
- Primăria UAT
Ianca
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.

- Primăria UAT
Se instituie o zonă de control temporar în jurul
Ianca
exploatației unde se vor aplica măsuri de
- I.P.J.
prevenire a difuzării bolii din focar
- D.S.V.S.A.
Un poster de avertizare va fi plasat de
- D.S.V.S.A.
autoritatea competentă locală la intrarea în
exploatație
Autoritatea competentă locală va afișa în
localitatea în care apare suspiciunea, - D.S.V.S.A.
informări pentru crescătorii de porcine - Primăria UAT
asupra caracteristicilor și simptomatologiei Ianca
pestei porcine africane spre informarea
cetățenilor
În vederea informării cetățenilor cu privire la
- D.S.V.S.A.
suspiciunea pestei porcine africane pe
- Primăria UAT
teritoriul comunei, primăria locală emite
Ianca
dispoziții de înștiințare și informare a
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate
pentru limitarea răspândirii bolii
- D.S.V.S.A.
Măsurile nu se ridică decât în momentul în - Primăria UAT
care prezența pestei porcine africane a fost Ianca
infirmată oficial
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare
Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic
veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. =
Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul
Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în G.P. Orzan Nicoleta din localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 13634/20.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
17348/20.12.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă
porcină africană în
G.P. Orzan Nicoleta din localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 17350/20.12.2018;
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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
G.P. Orzan Nicoleta din localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila, întocmit de către Direcţia
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
ianovi Cândea
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 20.12.2018
Nr. 630
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INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDETUL BRAILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 630 din 20.12.2018

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN G.P. ORZAN NICOLETA DIN LOCALITATEA IANCA, ORAȘ IANCA, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

Măsura

1.

Efectuarea recensământului tuturor
categoriilor de porci din exploatație și pentru
fiecare categorie, să se precizeze numărul
de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili
de a fi infectați

2.

Uciderea suinelor din exploatația G.P. Orzan
Nicoleta, RO0433401054 din localitatea
Ianca, oraș Ianca, județul Brăila

3.

Toți porcii din exploatații să fie menținuți în
adăposturile lor sau izolați în alte locuri

4.

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în acțiunile
de combatere și eradicare a pestei porcine
africane

5.

Efectuarea anchetei epidemiologice

6.

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare
/ieșire adăposturi și exploatații suspecte

7.

8.

9.
10.

Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau
ieșirea lor din aceasta
Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a
produselor din carne de porc, a furajelor,
ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri
susceptibile de a transmite pesta porcină
africană
Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din exploatațiile suspecte, iar pentru
celelalte specii doar cu acordul D.S.V.S.A.
Brăila
Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau
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Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- Direcţia pentru
Agricultură
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-D.S.V.S.A.
-U.A.T.
-I.P.J.
-C.L.C.B.
-M.Ap.N. (doar
pentru
manipularea
animalelor)
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- primării
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.

Perioada de
realizare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
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11.

dinspre exploatație; orice persoană care intră
sau iese din exploatația de porci trebuie să
respecte măsurile de igienă stabilite de
autoritatea locală
Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de sănătate
a acestora

12.

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

13.

Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea
măsurilor DDD, în exploatațiile suspecte

14.

Identificarea de terenuri și suprafețe în
scopul distrugerii cadavrelor de porcine și a
denaturării dejecțiilor și/sau orice materiale
contaminate

15.

Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte
de pestă porcină africană

16.

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc,
din focar

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor
ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a
focarelor de boală cât și a pagubelor colaterale
În cazul în care situația epidemiologică o
impune, autoritatea competentă locală poate
aplica măsuri de ucidere imediată sub control
oficial
Se va preleva un număr suficient de probe
de la porci în momentul uciderii lor, în
vederea confirmării sau infirmării prezenței
virusului pestei porcine africane
Se instituie o zonă de control temporar în jurul
exploatației unde se vor aplica măsuri de
prevenire a difuzării bolii din focar
Un poster de avertizare va fi plasat de
autoritatea competentă locală la intrarea în
exploatație
Autoritatea competentă locală va afișa în
localitatea în care apare suspiciunea,
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- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A.
- proprietar
exploatație

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- Primăria UAT
Ianca
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
- U.A.T.
confirmare/infirmare
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
- U.A.T.
confirmare/infirmare
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
- Instituția
confirmare/infirmare
prefectului
- Direcţia pentru
Agricultură
- O.J.Z.
Imediat și până la
- Primăria UAT
confirmare/infirmare
Ianca
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primăria UAT
Ianca
- I.P.J.
- D.S.V.S.A.

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A.
- Primăria UAT

Imediat și până la
confirmare/infirmare
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23.

24.

informări pentru crescătorii de porcine
asupra caracteristicilor și simptomatologiei
pestei porcine africane spre informarea
cetățenilor
În vederea informării cetățenilor cu privire la
suspiciunea pestei porcine africane pe
teritoriul comunei, primăria locală emite
dispoziții de înștiințare și informare a
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate
pentru limitarea răspândirii bolii
Măsurile nu se ridică decât în momentul în
care prezența pestei porcine africane a fost
infirmată oficial

Ianca

- D.S.V.S.A.
- Primăria UAT
Ianca

- D.S.V.S.A.
- Primăria UAT
Ianca
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare
Concesionate; D.S.P. = Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor; S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic
veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. =
Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul
Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul orașului Ianca, 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;
Ținând cont de adresa nr. 16621/20.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
17351/20.12.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul orașului Ianca, în
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Orzan Fanica și G.P.
Orzan Nicoleta din localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila;
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În baza referatului de aprobare nr. 17352/20.12.2018;
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 orașului Ianca, actualizată prin Ordinul Prefectului nr.
259/12.07.2018, la sediul Primăriei orașului Ianca, județul Brăila, începând cu data de
20.12.2018, până la stingerea bolii pe raza unității administrativ-teritoriale Ianca.
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P.
Orzan Fanica și G.P. Orzan Nicoleta din localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 20.12.2018
Nr. 631
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri în caz de suspiciune pestă porcină africană la
efectivele de mistreți de pe teritoriul FV 24 Ibrianu, aparținând AJVPS Brăila, comuna
Gradiștea, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila nr. 15/23.07.2018;
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Ținând cont de adresa nr. 13626/20.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
17421/20.12.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri în caz de suspiciune pestă
porcină africană la efectivele de mistreți de pe teritoriul FV 24 Ibrianu, aparținând AJVPS
Brăila, comuna Gradiștea, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 17422/20.12.2018;
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 (1) Se aprobă Planul de măsuri în caz de suspiciune pestă porcină africană la
efectivele de mistreți de pe teritoriul FV 24 Ibrianu, aparținând AJVPS Brăila, comuna
Gradiștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până când se va exclude oficial prezența
„pestei porcine africane”.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.

Avizat pentru legalitate

PREFECT,
George-Adrian PALADI
Stoianovi Cândea
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 20.12.2018
Nr. 632

INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 632 din 20.12.2018

PLAN DE MĂSURI
ÎN CAZ DE SUSPICIUNE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA EFECTIVELE DE MISTREȚI
Pe data de 18.12.2018, paznicul de vânătoare Mușat Petru a notificat telefonic
CSVSAO Movila Miresii că pe raza Fondului de Vânătoare nr. 24 Ibrianu, ce aparține AJVPS
Brăila au fost împușcați doi mistreți. Medicul veterinar oficial s-a deplasat la fața locului și
împreună cu paznicul de vânătoare a recoltat probe – două seturi de organe.
Probele recoltate au fost expediate pentru a fi examinate în scop de diagnostic la
LSVSA Brăila. În urma investigațiilor efectuate la LSVSA Brăila, a fost suspicionată prezența
PESTEI PORCINE AFRICANE în Fondul de Vânătoare nr. 24 Ibrianu, AJVPS Brăila, în
baza BA nr.13626/19.12.2018.
În urma suspicionării cazului, s-au aplicat măsurile de combatere specifice, stabilite
prin Manualul operațional pentru Pesta Porcină Africană, la mistreți, a fost întocmită Ancheta
epidemiologică, Decizia de plasare sub supraveghere în suspiciunea de Pestă Porcină
Africană și de informare a proprietarului cu privire la măsurile impuse.
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Suspiciunea a fost notificată la ANSVSA prin Raportul de Notificare 16669/20.12.2018.
Măsurile aplicate în cazul de boală se realizează în conformitate cu legislația specifică,
respectiv Directiva 60/2002/CE transpusă în legislația națională prin Ordinul Președintelui
A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006 și Decizia 709/2014/CE în forma consolidată; transmisibile
animalelor, OG 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a
deșeurilor de origine animală, aprobată prin Legea nr.55/2017, cu modificările și completările
ulterioare, Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitar
veterinare privind notificarea internă și declararea oficială a unor boli transmisibile animalelor,
Hotărârea 830/2016 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului 485/2018 privind
aprobarea Planului național de supravegher, prevenire și control al pestei porcine africane și
Hotărârea CNSSU nr. 3 din 01.08.2018, modificată și completată.
Se impun următoarele măsuri:
- a fost delimitată zona afectată, cu o rază de 13 Km de la caz, constituită din zona infectată
cu o rază de 8 km (200 Km. p.) și zona tampon cu o rază de 5 Km în exteriorul zonei
infectate;
- inspectarea fondului de vânătoare de către paznicul de vânătoare și de către medicul
veterinar oficial în scopul depistării animalelor bolnave sau moarte;
- se întocmește recensământul mistreților din zona afectată;
- toți porcii domestici din gospodăriile aflate în zona afectată se vor tine închiși în exploatații;
- în zona suspectă niciun porc nu intră sau părăsește exploatația;
- niciun sortiment de carne sau produse din carne provenite de la mistreț, cereale, furaje
recoltate de pe fondul de vânătoare afectat sau alte deșeuri ce pot transmite Pesta Porcină
Africană, nu ies din fondul de vânătoare afectat;
- deplasarea persoanelor spre sau din fondul de vânătoare este supus autorizării scrise de
către autoritatea sanitar veterinară locală – DSVSA Brăila;
- deplasarea vehiculelor spre sau din exploataţie este supusă autorizării scrise de către
autoritatea sanitar veterinară locală – DSVSA Brăila;
- toate mijloacele de transport trebuie să fie dezinfectate minuţios înainte de a ieşi şi de a
intra în exploataţie;
- se contabilizează zilnic porcii mistreți găsiți morți sau bolnavi, de către MVO, datele fiind
preluate de la responsabilul fondului de vânătoare afectat;
- în locuri cât mai vizibile se plasează postere de avertizare colorate cât mai intens, cu textul:
„Intrarea interzisă! Suspiciune pestă porcină africană la mistreți!”;
- instituirea unui filtru pietonal în zona de intrare/acces în fondul de vânătoare – responsabil
administrator fond de vânătoare;
- toate persoanele care intră sau ies din fondul de vânătoare trebuie să respecte măsurile de
igienă corespunzătoare necesare pentru a reduce riscul de răspândire a virusului pestei
porcine africane.
Măsurile stabilite nu se vor ridica până când nu se va exclude oficial prezenţa
Pestei Porcine Africane.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană în G.P. Orzan Fanica din localitatea
Ianca, oraș Ianca, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 20847/21.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
17469/21.12.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și
cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană în G.P. Orzan Fanica din localitatea
Ianca, oraș Ianca, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 17470/21.12.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Orzan Fanica din localitatea Ianca, oraș Ianca,
județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
ianovi Cândea
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 21.12.2018
Nr. 633
157

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________
INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 633 din 21.12.2018

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

Nr.
crt.

1

2

3

4

5
6

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a
cadrul C.M.V.I.
exploatațiilor care dețin suine și
- Medic
imediat
inventarierea animalelor
veterinar oficial
receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P. ORZAN
FANICA, RO0433400915,
cuprinzând exploatațiile posibil
infectate (suspecte) dintr-o arie
- D.S.V.S.A.
determinată care va fi apreciată
- C.L.C.B.
imediat
de către autoritatea veterinară
- proprietar
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
până la
Agricultură
pentru lichidarea rapidă a
eradicarea
Județeană
focarelor de boală cât și a
focarului
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația animalelor
- Medic
și a persoanelor în locurile
veterinar
imediat
contaminate cu excepția
Oficial
aprobării autorității competente
-UAT
- I.P.J.
Se vor izola animalele afectate
- M.V.L.P.I. din
sau moarte pe parcursul nopții,
cadrul CMVI
-Medic veterinar
imediat
pentru a fi luate în evidență a
doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte,
- M.V.L.P.I. din
imediat
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Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

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

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

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

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

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

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

Perioada de
realizare

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

imediat

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

imediat

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

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

imediat

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

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

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

imediat

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

11

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

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată

12

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

7

8

9

10

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
159

până la
eradicarea
focarului

imediat

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

13

14

1

2

3

4

5

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

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

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

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

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

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

8

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

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

imediat și
permanent

Nr.
crt.

6

9

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

10

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

11

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

12

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

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

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

până la
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

permanent

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
S.C.
- Medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de
către D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre
Armenac, șeful
L.S.V.S.A.J.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director
A.J.V.P.S.
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Nr.
crt.

13

14

15

16

17

18

19

Măsura

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

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

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

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

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile

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

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană conform Anexa
1- localitățile din județul Brăila:
D.S.V.S.A.
imediat
Șuțești, Mihail Kogălniceanu,
Oprișenești, Plopu, Perișoru,
Berlești, Mircea Vodă, Dedulești

2

Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

3

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

4

Evaluarea numărului și
arealurilor de viață a mistreților
din zona de supraveghere
delimitată: FV21 Plopu, FV22
Dedulești, FV29 Perișoru, FV30
Oprișenești

5

6

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

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

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

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

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

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

permanent

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

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

imediat și
până la

- medicii oficiali
veterinari zonali

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

7

8

9

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

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

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

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

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

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

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

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

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

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

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

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană în G.P. Orzan Nicoleta din
localitatea Ianca, oraș Ianca, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 20847/21.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
17469/21.12.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și
cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană în G.P. Orzan Nicoleta din localitatea
Ianca, oraș Ianca, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 17471/21.12.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Orzan Nicoleta din localitatea Ianca, oraș Ianca,
județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
ianovi Cândea
Avizat pentru legalitate : Şef serviciu, Dana Florentina Galan
Brăila, 21.12.2018
Nr. 634
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INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 634 din 21.12.2018

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

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a
cadrul C.M.V.I.
exploatațiilor care dețin suine și
- Medic
imediat
inventarierea animalelor
veterinar oficial
receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P. ORZAN
NICOLETA, RO0433401054,
cuprinzând exploatațiile posibil
infectate (suspecte) dintr-o arie
- D.S.V.S.A.
determinată care va fi apreciată
- C.L.C.B.
imediat
de către autoritatea veterinară
- proprietar
locală și în care se va aplica
măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din
focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în
- Direcția pentru
cadrul măsurilor ce se întreprind
până la
Agricultură
pentru lichidarea rapidă a
eradicarea
Județeană
focarelor de boală cât și a
focarului
- O.J.Z.
pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația animalelor
- Medic
și a persoanelor în locurile
veterinar
imediat
contaminate cu excepția
Oficial
aprobării autorității competente
-UAT
- I.P.J.
Se vor izola animalele afectate
- M.V.L.P.I. din
sau moarte pe parcursul nopții,
cadrul CMVI
pentru a fi luate în evidență a
-Medic veterinar
imediat
doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
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Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

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

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

6

7

8

9

10

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

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

imediat

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

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

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

11

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

- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată

12

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

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
167

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

imediat

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

imediat

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

imediat

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

imediat

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

până la
eradicarea
focarului

imediat

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

13

14

1

2

3

4

5

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

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

168

imediat

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

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

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

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

6

Afișarea de panouri de
avertizare în vederea limitării
circulației în focar

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

imediat

7

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

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

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul
focarului

8

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

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

imediat și
permanent

9

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

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

10

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

11

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

Nr.
crt.

12

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

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

- D.S.V.S.A.
Colectarea, înregistrarea,
- L.S.V.S.A.J.
procesarea statistică a datelor și
- Directia Silvică
utilizarea lor în acțiunile de
- A.J.V.P.S.
combatere și eradicare a pestei
- A.V.P.
porcine africane
- proprietar
169

permanent

până la
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

permanent

Numele,
prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- administratori
S.C.
- Medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali zonali din
cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de
către D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre
Armenac, șeful
L.S.V.S.A.J.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii
S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director
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Nr.
crt.

13

14

15

16

17

18

19

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

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

imediat si
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

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

Imediat până
la eradicarea
focarului

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

Efectuarea de vânători intensive
- Directia Silvică
pe fondurile de vânătoare
- A.J.V.P.S.
aparținând UAT, până la limita
- A.V.P.
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Distrugerea cadavrelor
- proprietar
animalelor suspecte de pestă
- A.P.M.
porcină africană
- D.S.P.
- S.G.A.
Instalarea de dezinfectoare la
- D.S.V.S.A.
intrarea și ieșirea din zonele
- U.A.T.
infectate și în gospodăriile
populației care dețin porci
Dezinfecția de către
- U.A.T.
proprietar/utilizator a tuturor
- Direcția pentru
mașinilor agricole, combine,
Agricultură
tractoare, la ieșirea din tarlale și
Județeană
deplasarea acestora dintr-o solă
- proprietar
în alta
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Ecarisarea teritoriului și
- A.P.M.
eliminarea cadavrelor și a
- S.G.A.
tuturor materialelor cu risc din
- D.S.P.
focar
- Garda de
mediu
- Instituția
Evaluarea animalelor ucise în
Prefectului
cadrul măsurilor ce se întreprind
- D.S.V.S.A.
pentru lichidarea rapidă a
- Direcția pentru
focarelor de boală cât și a
Agricultură
pagubelor colaterale
Județeană
170

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

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

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

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

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

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

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

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de
supraveghere pentru pesta
porcină africană conform Anexa
1- localitățile din județul Brăila:
D.S.V.S.A.
imediat
Șuțești, Mihail Kogălniceanu,
Oprișenești, Plopu, Perișoru,
Berlești, Mircea Vodă, Dedulești

2

Identificarea tuturor
exploatațiilor de suine și
efectuarea unui recensământ al
acestora

3

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

4

Evaluarea numărului și
arealurilor de viață a mistreților
din zona de supraveghere
delimitată: FV21 Plopu, FV22
Dedulești, FV29 Perișoru, FV30
Oprișenești

5

6

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

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

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

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

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

până la
eradicarea
focarului

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

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

permanent

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

- D.S.V.S.A.

imediat și

- medicii oficiali

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

7

8

9

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

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

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

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

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

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

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

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

permanent

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

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul
focarului

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

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

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

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

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare a focarului de pestă porcină
africană la porc mistreț de pe Fondul de Vânătoare 24 Ibrianu, aparținând A.J.V.P.S.
Brăila, comuna Gradiștea, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 20857/21.12.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
17500/21.12.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la confirmare a focarului de
pestă porcină africană la porc mistreț de pe Fondul de Vânătoare 24 Ibrianu, aparținând
A.J.V.P.S. Brăila, comuna Gradiștea, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 17501/21.12.2018;
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 (1) Se aprobă Planul de măsuri la confirmare a focarului de pestă porcină africană la
porc mistreț de pe Fondul de Vânătoare 24 Ibrianu, aparținând A.J.V.P.S. Brăila, comuna
Gradiștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan poate suferi modificări în funcție de evoluția epidemiologică
a bolii.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 21.12.2018
Nr. 636

Stoianovi Cândea
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan
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INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 636 din 21.12.2018

PLAN DE MASURI LA CONFIRMARE
A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA PORC MISTREȚ
DE PE FONDUL DE VÂNĂTOARE 24 IBRIANU, APARȚINÂND A.J.V.P.S. BRĂILA,
COMUNA GRADIȘTEA, JUDEȚUL BRĂILA
În data de 20.12.2018, conform B.A nr. 20857/20.12.2018 emis de I.D.S.A. București
a fost confirmat un caz de pesta porcină africană la un porc mistreț, pe Fondul de vânătoare
24 Ibrianu, comuna Gradiștea, județul Braila.

Mistrețul a fost vânat în data de 18.12.2018, s-a recoltat o probă de set organe de către
medicul veterinar oficial și a fost expediată către L.S.V.S.A. Brăila pentru diagnostic P.P.A.
După confirmarea diagnosticului de pestă porcină africană s-a dispus confiscarea, incinerarea
și îngroparea carcasei, în prezența medicului veterinar oficial și s-a trecut la dezinfecția spațiului de
depozitare și a locului de incinerare/îngropare.
Măsurile care urmează a se lua în vederea combaterii cazului de pestă porcină africană sunt
în conformitate cu Ordinul ANSVSA nr. 99/2006, care transpune Directiva CE nr. 60/2002 și cu
Hotărârea nr. 3/01.08.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, modificată și
completată.

Măsurile dispuse
Se stabilește zona afectată ce reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de la caz,
compusă din:
Zona infectată, cu o rază de 8 km (200 km²), în concordanță cu prevederile Directivei
60/2002, art. 16, ce cuprinde următoarele localități: Gradiștea, Șuțești, Plașoiu.
Zona tampon, de 5 km în exteriorul zonei infectate, ce cuprinde în plus față de zona
infectată următoarele localități: Racovița, Ianca, Mircea Vodă, din județul Brăila și Balta Albă
din județul Buzău.
În zona afectată sunt cuprinse următoarele fonduri de vânătoare: FV 19 Racovița,
FV21 Plopu, FV 22 Dedulești, FV 23 Filipești, FV 24 Ibrianu, FV 27 Mircea Vodă, FV29
Perișoru și FV 38 Șuțești.
Măsuri dispuse la nivelul fondurilor de vânătoare din zona afectată (zona infectată și
zona tampon)
Măsuri la nivelul fondurilor de vânătoare
In zona afectată
A. se recoltează integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul,
respectiv prin pândă și dibuire.
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.
B. toți porcii sălbatici sacrificați cu armă de foc sau găsiți morți în zona afectată trebuie să
fie examinați de un medic veterinar oficial și să fie supuși unui examen de depistare a
pestei porcine africane, în conformitate cu Manualul de diagnostic.
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare și D.S.V.S.A. Brăila.
C. recoltarea probelor de la mistreții împușcați sau găsiți morți se face de către medicul
veterinar oficial sau de personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor cinegetice.
Răspund: D.S.V.S.A. Brăila, administratorii fondurilor de vânătoare.
D. în zona afectată se execută o groapă/gropi de incinerare de către gestionarul fondului
de vânătoare, se recoltează probe de la mistreți și apoi se incinerează prin ardere in-situ,
sub supraveghere oficială sanitară veterinară, conform prevederilor art. 15, alin. 2, literele
c) și d) din Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006.
174

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.
E. amplasamentul gropilor se stabilește de către D.S.V.S.A. Brăila, după consultarea
prealabilă a Direcției de Sănătate Publică, prin structurile subordonate ale Administrației
Naționale Apele Române, a Agenției pentru Protecția Mediului și a autorității administrației
publice locale, pe a cărei rază teritorială a fost identificat cazul.
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, D.S.V.S.A. Brăila, Direcția de Sănătate
Publică Brăila, structurile subordonate Administrației Naționale Apele Române, Agenția
pentru Protecția Mediul Brăila.
F. mijloacele de transport pentru mistreții uciși sau pentru mistreții morți vor fi puse la
dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare.
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.
G. carcasele pozitive împreună cu carcasele contaminate, aflate în același spațiu de
păstrare, se confisca și se neutralizează prin îngropare sau prin ardere in-situ, sub
supraveghere oficială sanitar-veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de către
gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.
Carcasele cu rezultat negativ, pot fi valorificate pentru consumul propriu al vânătorului,
părțile nedestinate consumului uman se distrug sub control oficial.
Răspund: D.S.V.S.A Brăila și administratorii fondurilor de vânătoare.
H. în termen de 30 de zile de la data de 19.12.2018 (data confirmării virusului) se vor vâna
integral prădătorii din zona afectată, prevăzuți în Anexa 1 și Anexa 2 din Legea vânătorii
nr. 407/2006.
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.
I. în termen de 90 de zile de la data de 19.12.2018 (data confirmării virusului) se vânează
prădătorii prevăzuți în Anexele 1 și 2, pe tot cuprinsul județului Brăila, în limita cotelor de
vânătoare, aprobate conform derogărilor adoptate prin acte normative.
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.
J. vânătoarea organizată în zona infectată și în afara acesteia se realizează cu vânători
autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal,
care vor fi instruite în acest sens de personalul abilitat.
Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.
K. plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dislocate din zona de cultură
și vor fi neutralizate la fața locului de către fiecare proprietar/utilizator.
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin și proprietarii culturilor.
L. înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate și
neutralizate la fața locului de către proprietar/utilizator.
Răspund: Unitatea locală de Sprijin și proprietarii culturilor.
M. toate mașinile agricole, combinele, tractoarele, la ieșirile din tarlale și deplasarea
acestora dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator.
Răspund: proprietarii utilajelor agricole.
N. interzicerea circulației animalelor domestice prin incinta pădurilor, inclusiv
transhumanța.
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, administratorii fondurilor de vânătoare și proprietarii
animalelor.
O. interzicerea accesului, din orice motiv, a persoanelor neautorizate în aceste păduri.
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, administratorii fondurilor de vânătoare.
P. Este interzisă introducerea în gospodăriile populației de porci mistreți vânați, precum și
a produselor și subproduselor provenite de la aceștia.
Răspund: proprietarii exploatațiilor de animale, medicul veterinar de liberă practică,
administratorii fondurilor de vânătoare.
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Măsuri la nivelul localităților din zona infectată
În zona infectată sunt cuprinse următoarele localități: Gradiștea, Șuțești, Plașoiu
La nivelul acestor localități se instituie următoarele măsuri:
(a)
toți porcii din exploatații să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi
izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra
apoi în contact cu porcii din exploatație.
Răspund: proprietarii de animale.
(b) nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității
competente, ținând seama de situația epidemiologică.
Răspund: proprietarii de animale, medicul veterinar de liberă practică împuternicit, Unitatea
Locală de Sprijin.
(c) se vor utiliza mijloace corespunzătoare de dezinfecție și, dacă este necesar, de
dezinsecție la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației însăși.
Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii animalelor.
(d) se vor aplica măsuri de igienă corespunzătoare de către toate persoanele care intră în
contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine
africane.
Răspund: persoane care intră în contact cu porcii sălbatici, proprietarii animalelor.
(e) toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană și se
găsesc în exploatație să fie supuși unui test de depistare a pestei porcine africane.
Răspund: proprietarii animalelor, D.S.V.S.A. Brăila.
(f) nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau
echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă
într-o exploatație de porcine.
Răspund: proprietarii exploatațiilor cu porcine, administratorii fondurilor de vânătoare,
vânătorii.
Măsurile de control al bolii sunt puse în aplicare cel mai repede la douăsprezece luni
de la constatarea ultimului caz de pestă porcină africană la porci sălbatici în zona infectată
determinată și rămân în vigoare pentru cel puțin încă douăsprezece luni.
Prezentul plan poate suferi modicări în funcție de evoluția epidemiologică a bolii.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 711
din 20.12.2018
privind: Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al
Direcţiei Finanţelor Publice Locale, precum și raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
C.L.M. Brăila;
Luând în considerare dispozițiile art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15.11.1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, prevederile art. 16
alin. (2) şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, titlul IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.491
alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
care prevede faptul că, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele
respective se indexează anual, ținând cont de rata inflației pentru anul anterior, comunicată
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, precum și prevederile art. 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama că sumele indexate conform art.491, alin.(1) din Legea 227/2015, se
aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor, conform datelor
publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: „Pentru indexarea impozitelor și taxelor
locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1.34%”;
În baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi (2) lit. c), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2019, se stabilesc, după cum
urmează:
a) nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale care sunt
aplicabile în anul fiscal 2019, sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
b) sancțiunile prevăzute de art. 493, alin 3), 4) și 5) din Legea nr.227/2015, privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, fac obiectul Anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre;
c) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare se stabilește la nivelul de 0,107 %;
d) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare se stabilește la nivelul de 0,2 %;
e) cota prevăzută la art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare se stabilește la nivelul de 0,5 %;
f) cota prevazuta la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare se stabileste la nivelul de 1,3%;
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g) cota prevăzută la art. 458 alin (3) și art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este stabilită la nivelul de 0,4 %;
h) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare este stabilită la nivelul de 2 %;
i) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare este stabilită la nivelul de 5 %;
Art.2 Bonificaţia acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri
conform art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, este stabilită la nivelul de 10 %.
Art.3 Bonificaţia acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren
conform art. 467 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, este stabilită la nivelul de 10 %.
Art.4 Bonificaţia acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
mijloacele de transport conform art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, este stabilită la nivelul de 5 %.
Art.5 Se stabileşte taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate stipulată la art. 477alin. (5)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la
valoarea de 3 %.
Art.6 (1)Beneficiază de scutire conform prevederilor art. 456, alin 2 și 464, alin 2 din Legea
nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură
sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit x);
b) clădirile și terenurile aferente acestora, restituite potrivit art. 16 din Legea nr.
10/2001 privind Regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru
perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
c) cladirile și terenul aferent acestora, retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care
au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
d) cladirile și terenul aferent acestora, restituite potrivit art.1 alin. (5) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut
comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru
perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
e) cladirea noua cu destinație de locuință, realizata in conditiile Legii locuintei nr.
114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum și cladirea cu
destinație de locuință, realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului
nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii
de locuinte, aprobata cu modificari și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si
completarile ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului
proprietar al acesteia.
f) Clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, aflată în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.
g) Clădirile și terenul aferent acestora, aflate în proprietatea operatorilor
economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv
prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.
h) Clădirile și terenurile utilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii sociale
gratuite de către organizații neguvernamentale și intreprinderi sociale ca furnizori de servicii
sociale.
(2)
Criteriile și procedurile de acordare a acestor facilități sunt prezentate în
Anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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(3)
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului /taxei pe clădiri, a impozitului
/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 si 469 se
aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente
justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la
compartimentele de specialitate până la data de 31 martie, inclusiv, cu excepția art. 456, lit.
t), art.464, lit. t) și art. 469, lit. b).
Art.7 Impozitul pe clădirile/terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice care
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel
mult 6 luni, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul
fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.
Art.8 Aprobarea criteriilor de stabilire a cotelor adiționale, prevăzute la art.489 din Legea
227/2015 privind Codul fiscal , după cum urmează:
a) necesitatea păstrării, în general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu anii
anteriori, în vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor și taxelor locale;
b) necesitatea asigurării sustenabilității strategiei de dezvoltare a municipiului Brăila;
c) necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii municipiului;
d) alte criterii de natură economică, socială, determinate de necesitățile bugetului local
(impulsionarea activităților economice, exploatarea eficientă a patrimoniului, îmbunătățirea
aspectului urban al localității, etc).
Art.9 Taxa pentru eliberarea/vizarea Avizului de funcţionare referitor la funcţionarea unităţilor
comerciale de producţie şi de prestări servicii, exclusiv alimentaţie publică, pe raza
Municipiului Brăila se stabilește pentru anul 2019, în funcție de suprafața de desfășurare a
activității, respectiv:
a) Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 1 mp și 25 mp
51 lei
b) Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 26 mp și 50 mp
– 101 lei
c) Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 51 mp și 100 mp
– 152 lei
d) Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 101 mp și 250 mp – 203 lei
e) Suprafața utilă de desfășurare a activității cuprinsă între 251 mp și 500 mp – 405 lei
f) Suprafața utilă de desfășurare a activității care depășește 501 mp, inclusiv – 1013 lei
Art.10 Actualizarea redevenței înscrisă în contractele de concesiune având ca obiect spații
medicale situate în Policlinica Hipodrom, stabilite ca urmare a negocierii, se va realiza anual,
la începutul fiecărui an fiscal, funcție de rata inflației.
Art.11 Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent al autorității
administrației publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv al
împuternicitului acestuia, conform delegării date de către contribuabil, în scopul punerii în
aplicare a dispozițiilor legale ce impun prezentarea acestuia.
Art.12 Conform prevederilor art. 162, alin (2), lit. b din Legea
nr. 207/2015, privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește lista
debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante la sfârșitul trimestrului și
neachitate al căror nivel depășește 1000 lei pentru persoanele fizice și 3000 lei pentru
persoane juridice.
Art.13 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila
nr. 616/2017, își
încetează aplicabilitatea.
Art.14 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019 şi va fi dusă la
îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila prin Direcţia Finanţelor Publice Locale, iar
Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUCUR CLAUDIA-RALUCA
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A N E X A nr. 1
la H.C.L.M. nr.711/20.12.2018

TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile în anul fiscal 2019
CAPITOLUL II Impozitul şi taxa pe clădiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în
cazul persoanelor fizice, indexate cu rata inflației 1,34%
Art. 457 alin. (2)
Valoarea impozabilă– lei/m2 –
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
Tipul clădirii
canalizare, electrice
canalizare, electrice
şi încălzire(condiţii
sau încălzire
cumulative)
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice
1013.4
608.04
alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
304.02
202.68
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
202.68
177.35
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
126.68
76.01
vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
75% din suma care s- 75% din suma care sdemisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
ar aplica clădirii
ar aplica clădirii
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A–D
F. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
50% din suma care s- 50% din suma care sla demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte
ar aplica clădirii
ar aplica clădirii
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D
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A
B
C
D

CAPITOLUL III Impozitul şi taxa pe teren – Brăila – localitate
rang I
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – Terenuri cu construcţii
Art. 465 alin. (2)
NIVELURILE
Niveluri conform
NIVELURILE
Procent
PRACTICATE
Cod Fiscal,
APLICABILE
modificar
ÎN ANUL 2018
indexate cu rata
ÎN ANUL 2019
e
**
**
- lei/ha Persoane
)inflației
1,34%
- lei/ha Persoane
)2019/201
Persoane
Persoane
Persoane
Juridice/
juridice
fizice
juridice/fizice
juridice
fizice
Fizice
10.403
10.403
6.970.16–
10.715
10.715
3%
17.424.39
7.866
7.866
5.268.66–
8.102
8.102
3%
13.172.17
5.380
5.380
3.605.67 –
5.541
5.541
3%
9.013.17
2.558
2.558
1.712.64 –
2.635
2.635
3%
4.282.62
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă,dupa caz, oricaror entitati altele decat cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren care se datoreaza
de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. In cazul
transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenului, taxa se datoreaza
de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public.

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii – indexate cu rata inflației 1,34%
Art. 465 alin. (4)
– lei/ha –
Zona
Nr.
A
B
C
D
crt.
Categoria de folosinţă
1.
Teren arabil
28,37 21,28 19,25
15,20
2.
Păşune
21,28 19,25 15,20
13,17
3.
Fâneaţă
21,28 19,25 15,20
13,17
4.
Vie
46,61 35,46 28,37
19,25
5.
Livadă
53,71 46,61 35,46
28,37
6.
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
28,37 21,28 19,25
15,20
7.
Teren cu ape
15,20 13,17
8,10
0
8.
Drumuri şi căi ferate
0
0
0
0
9.
Teren neproductiv
0
0
0
0
Nivelurile practicate în
Nivelurile aplicabile
anul 2018
în anul 2019
Procent
Nr.
- lei/ha - lei/ha modificare
Crt.
Zona
Zona
Zona
2019/2018
A
B
C
D
A
B
C
D
29
22
20
16
30
23
21
16
1
~3%
Teren arabil
2

Păşune

22

20

16

181

14

23

21

16

14

~3%
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3

Fâneaţă

4

Vie

5

Livadă

6

Pădure sau alt
teren cu vegetaţie
forestieră

7

Teren cu ape

8

Drumuri şi căi
ferate

9

Neproductiv

22

20

16

14

23

21

16

14

48

37

29

20

49

38

30

21

56

48

37

29

57

49

38

30

29

22

20

16

30

23

21

16

16

14

8

0

16

14

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

~3%
~3%
~3%
~3%
0%
x
x

Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea
227/2015 a unor cote aditionale cuprinse intre : 5.1% si 9.09% permise de prevederile art.
489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate în
intravilan, la orice altă categorie decât cea de terenuri cu construcţii, asupra nivelurilor
stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de corecţie, ce corespunde municipiului
Brăila ca localitate urbană de rang I, respectiv coeficientul 5.00.
Art. 465, alin.6 – Ca exceptie de la prevederile art.465 alin.(3)- (5), in cazul
contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul
agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe
teren se calculeaza conform prevederilor art. 465, alin.7 numai daca indeplinesc , cumulativ
urmatoarele conditii:
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli
din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit.a).
Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan
Art. 465 alin. (7)
– lei/ha –
N Zona
Niveluri indexate
r.
2018
cu rata inflației
cr
1,34%
t. Categoria de folosinţă
1. Teren cu construcţii
22.29 – 31,41
33
2. Teren arabil
42,56 – 50,67
53
3. Păşune
20,26 – 28,37
29
4. Fâneaţă
20,26 – 28,37
29
Vie pe rod, alta decât cea
5.
48,64 – 55,73
58
prevăzută la nr. crt. 5.1
5. Vie până la intrarea pe rod
0
0
1.
Livadă pe rod, alta decât cea
6.
48,64 – 56,75
59
prevăzută la nr. crt. 6.1
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0
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6. Livadă până la intrarea pe rod
1.
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu
7.
excepţia celui prevăzut la nr.
crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la
7.
20 de ani şi pădure cu rol de
1.
protecţie
Teren cu apă, altul decât cel
8.
cu amenajări piscicole
8. Teren cu amenajări piscicole
1.
9. Drumuri şi căi ferate
1 Teren neproductiv
0.

0

0

0
17

8,10 – 16,21

17

0

0

1,13 – 6,08

6

26,34 – 34,45

36

0

0
0

0

0
6
37
0
0

Nivelurile impozitelor anuale din tabel s-au obţinut prin aplicarea la nivelul maxim stabilit prin Legea 227/2015 a unor cote aditionale
cuprinse intre : 4.8% si 8.5%, cote permise de prevederile art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan, asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică
coeficientul de corecţie, ce corespunde municipiului Brăila la localitate urbana de rang I, respectiv coeficientul 2.50 pentru zona A,
coeficientul 2.40 pentru zona B, coeficientul 2.30 pentru zona C şi coeficientul 2.20 pentru zona D.

Impozitul pe mijloacele de transport
CAPITOLUL IV Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 470 alin. 2
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Niveluri 2018 2019
indexate
cu rata
inflației
1,34%
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu
8,11
8
9
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică
9,12
9
10
de peste 1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi
18,24
19
20
2.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi
72,96
76
78
2.600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi
145,93
151
156
3.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
293,89
305
314
Autobuze, autocare, microbuze
24,32
25
26
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
30,40
32
33
autorizată de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
18,24
19
20
II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică:
lei/200 lei/200
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____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________
1.1.
1.2.
2.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

cm3
2.03-4.05
3
4.05-6.08
5
50,65 –
105
151,95 lei/an

cm3
3
5
108
lei/an

Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea
227/2015 a unor cote aditionale cuprinse între 6,8% și 10,09%, conform prevederilor art. 489
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
Art. 470 alin. 3 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%
Art. 470 alin. 4 În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din
impozitul pentru motocicletele respective.
Art. 470 alin. 5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată
egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul(lei/an) -Indexat
cu rata inflatiei 1.34%
Ax(e)
motor(oare)
Alte
cu sistem de sisteme de
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă
suspensie suspensie
pneumatică
pentru
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute
I.
două axe
1.
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
0
143.90
2.
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
143.90
400.30
3.
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
400.30
562.44
4.
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
562.44
1273.84
5.
Masa de cel puţin 18 tone
562.44
1273.84
II.
3 axe
1.
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
143.90
251.32
2.
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
251.32
515.82
3.
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
515.82
669.86
4.
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
669.86
1032.65
5.
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
1032.65
1604.21
6.
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
1032.65
1604.21
7.
Masa de cel puţin 26 tone
1032.65
1604.21
III.
4 axe
1.
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
669.86
678.98
2.
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
678.98
1060.02
3.
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
1060.02
1683.26
4.
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
1683.26
2497.02
5.
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
1683.26
2497.02
6.
Masa de cel puţin 32 tone
1683.26
2497.02
Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)
de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
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Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I.

Impozitul(lei/an)
Ax(e)
motor(oare)
Alte
cu sistem de sisteme de
suspensie suspensie
pneumatică
pentru
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute

2 + 1 axe
1.
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
0
0
2.
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
0
0
3.
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
0
64.86
4.
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
64.86
148.97
5.
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
148.97
348.61
6.
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
348.61
450.96
7.
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
450.96
813.76
8.
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
813.76
1426.87
9.
Masa de cel puţin 28 tone
813.76
1426.87
II.
2 + 2 axe
1.
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
139.85
325.30
2.
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
325.30
535.08
3.
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
535.08
785.39
4.
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
785.39
948.54
5.
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
948.54
1557.60
6.
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
1557.60
2161.58
7.
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
2161.58
3282.40
8.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2161.58
3282.40
9.
Masa de cel puţin 38 tone
2161.58
3282.40
III.
2 + 3 axe
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1720.75
2394.66
2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
2394.66
3254.03
3.
Masa de cel puţin 40 tone
2394.66
3254.03
IV.
3 + 2 axe
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1520.10
2110.91
2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
2110.91
2919.61
3.
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
2919.61
4319.11
4.
Masa de cel puţin 44 tone
2919.61
4319.11
V.
3 + 3 axe
1.
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
864.43
1045.83
2.
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
1045.83
1562.66
3.
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
1562.66
2486.88
4.
Masa de cel puţin 44 tone
1562.66
2486.88
Nota: -in cazul mijloacelor de transport, prevazute la art. 470 alin. (5) și (6), impozitul se va
recalcula incepand cu data de intai ianuarie a anului urmator depunerii declaratiei si a
documentului care sa ateste sistemul de suspensie (în cazul în care din documentele inițiale
nu rezultă sistemul de suspensie, încadrarea se va efectua la valoarea cea mai mare).
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Nota : in cazul autovehiculelor de peste 12tone, ale caror caracteristici tehnice
(nr.axe/sarcina totala maxima autorizata) nu se regasesc in clasificatia din tabelul de mai sus,
vor fi asimilate, in vederea stabilirii impozitelor datorate, autovehiculelor prevazute la art. 470
alin.(5) din Codul fiscal la ultima categorie.
Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată
Impozit – lei –
Niveluri
indexate cu
2018
2019
rata inflației
1,34%
a) Până la o tonă, inclusive
9,12
9
10
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone
34,46
36
37
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
52,70
55
57
d) Peste 5 tone
64,86
67
69
Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin
Legea 227/2015 a unor cote aditionale cuprinse între 6,3% și 9,7%, conform prevederilor
art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
Mijloace de transport pe apă:
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi
21,28
22
23
uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56,75
59
61
3. Bărci cu motor
212,81
221
228
4. Nave de sport şi agrement
a) peste 2,50 m, dar nu mai mult de 6 m
0 – 1133,99
221
228
b) peste 6 m, dar nu mai mult de 12 m
788
812
c) peste 12 m
1175
1210
5. Scutere de apă
212,81
221
228
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusive
566,49
587
605
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusive
921.18
954
983
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusive
1416,73
1468
1512
d) peste 4000 CP
2266,98
2349
2419
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune
184,44
191
197
din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de
184,44
191
197
tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de
283,75
294
303
tone şi până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de
496,57
515
530
tone
Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea
227/2015 a unor cote aditionale cuprinse între 6,7% și 8,08% conform prevederilor art.489
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
Nota: -in cazul mijloacelor de transport pe apa, prevazute la art. 470 alin.(8) pct.4 a) și b) din
tabel, impozitul se va datora incepand cu data de intai a anului urmator depunerii declaratiei
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si a documentului care sa ateste lungimea ambarcațiunii; (încadrarea se va efectua urmare
depunerii declarației si a documentului care sa ateste lungimea ambarcațiunii).
-in cazul nedepunerii documentelor mentionate se aplica art. 470 alin.(8) pct. 4 lit c) din
tabel.
CAPITOLUL V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Art. 474 alin. (1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în
– lei –
mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv
6
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv
7
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv
9
2
d) între 501 şi 750 m , inclusiv
12
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv
14
f) peste 1000 m2
14 + 0,01 lei/m2,
pentru fiecare m2
care depăşeşte
1000 m2
Art.474 alin.(3) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
Art. 474 alin. (4)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
15
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari
sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean
Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire
rezidentiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructii.
Art. 474 alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii
decat cele mentionate la alin.(5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente.
Art.474 alin.(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30%
din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
Art.474 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a
unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
15 lei, pentru
excavări
fiecare m2 afectat
Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de
organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă
autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare de șantier
Art. 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi,
căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcție
Art. 474 alin. (14)Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioşcuri,
8 lei, pentru
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri si panouri de
fiecare m2 de
afisaj , firme si reclame situate pe căile şi în spaţiile publice.
suprafaţă ocupată
de construcţie
Art. 474 alin. (15)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
13 lei, pentru
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
fiecare record
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canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu
Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă (eliberare certificat în termen de 7 zile lucrătoare de
la data depunerii cererii)
Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală in termen de trei zile de la data depunerii cererii (eliberare
certificat în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii)
Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare
Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator
Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol
Art.475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica CAEN 5610, 5630
si alte activitati recreative si distractive- clasa CAEN 932
a) suprafața utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 1 mp si 10
mp.
b) suprafața utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 11mp si 50
mp
c) suprafata utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 51 mp si 100
mp
d) suprafata utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 101 mp si
250 mp
e)suprafata utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 251mp si
500mp
e)suprafata utila de desfasurare a activitatii care depaseste 501 mp,
inclusiv
Cuantumul taxei pentru eliberarea autorizatiei privind
desfasurarea activitatii cu caracter temporar de alimentatie
publica CAEN 5610, 5630 si alte activitati recreative si distractiveclasa CAEN 932
a) suprafata utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 1mp si 10
mp
b) suprafata utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 11mp si 50
mp
c) suprafata utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 51 mp si 100
mp
d)suprafata utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 101 mp si
250 mp
e)suprafata utila de desfasurare a activitatii cuprinsa intre 251mp si
500mp
f) suprafata utila de desfasurare a activitatii care depaseste 501 mp ,
inclusiv

9 lei
17 lei
20 lei
25 lei/buc
25 lei/buc

811 lei
1621 lei
2534 lei
3344 lei
4054 lei
5067 lei

68 lei/luna
135 lei/luna
211 lei/luna
279 lei/luna
337 lei/luna
423 lei/luna

CAPITOLUL VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
– lei/m2 sau fracţiune de m2 –
Art. 478 alin. (2)
Niveluri 2018 2019
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indexate
cu rata
inflației
1,34%
32,42
34

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
35
persoana derulează o activitate economica
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei
23,30
24
25
altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate
Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelul maxim
prevazut de Legea 227/2015 a unor cote aditionale de 7,2% și 7.9% conform prevederilor
art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE –art. 481 alin (2) lit.a) si b)
NIVELURILE
Manifestarea
artistică
sau
PRACTICATE ÎN ANUL
activitatea distractivă
2018
1. spectacol de teatru, de exemplu
cota 2 %
o piesă de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau
din suma încasată din
altă
manifestare
muzicală,
vânzarea biletelor şi
prezentarea
unui
film
la
abonamentelor
cinematograf, un spectacol de
circ sau orice competiţie sportivă
2. oricare alta manifestare artistica
cota 5 %
decat cele enumerate la lit. a),
precum: festivaluri, concursuri,
cenacluri, serate, recitaluri sau
din suma încasată din
alte manifestări artistice ori
vânzarea biletelor şi
distractive care au un caracter
abonamentelor
ocazional

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
2019
cota 2 %
din suma încasată din
vânzarea biletelor şi
abonamentelor
cota 5 %
din suma încasată din
vânzarea biletelor şi
abonamentelor

Taxe speciale
Art. 484 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscalaeliberate in ziua depunerii cererii
Taxă specială de salubrizare

25 lei
11
lei/lună/persoană

Alte taxe locale
Art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului sau prestărilor
de servicii
desfăşurarea temporară a unor spectacole şi alte activităţi similare
pentru alte activităţi de natura celor de mai sus
taxa vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice si a
monumentelor de arhitectura
Taxa eliberare permis utilizare temporară a domeniului public
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participanților la Târgul Național al Meșterilor Populari cu prilejul Zilelor
Brăilei
taxa speciala pentru oficiere casatorie in zilele nelucratoare
taxa acces pentru filmare casatorii
taxa acces fotografiere casatorii
taxa speciala pentru oficierea casatoriilor in alte locatii in afara sediului
Primariei, locatii stabilite prin dispozitie a Primarului mun. Braila
taxa pentru eliberare adeverinta privind apartenenta la domeniul public si
privat al Municipiului Braila (eliberare adeverință în termen de 7 zile
lucrătoare de la data depunerii cererii)
taxa de urgenta eliberare adeverinta privind apartenenta la domeniul
public si privat al Municipiului Braila (eliberare adeverință în termen de 3
zile lucrătoare de la data depunerii cererii)
Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului de urbanism avand ca
scop elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de
constructii privind lucrari de construire / desfiintare in termen de 7 zile
lucratoare de la data depunerii cererii.
Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului de urbanism avand ca
scop efectuarea de operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, in
termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii
Taxa aviz CTUAT
Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiei
Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii
constructiei, in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii
taxa aviz oportunitate
taxa inchirierea domeniului public – pana la 30 zile taxa pentru avizul de publicitate
taxa pentru acordul pentru afisaj electoral
taxa permis pentru activitati promotionale
taxa pentru emiterea unui aviz preliminar
taxa pentru emiterea unui acord pentru executie cale de acces
taxa pentru emiterea unui aviz de incepere a lucrarilor subterane
Taxa pentru inscriere examen atestare administrator de condominii

170 lei
30 lei/eveniment
30 lei/eveniment
150 lei/eveniment
10 lei
8 lei
200 lei

100 lei
155 lei
15 lei
50 lei
345 lei
0,5 lei/mp/ora
30 lei/mp/luna
5 lei/mp/luna
10 lei/mp/luna
5 lei/aviz
5 lei/acord
conf. HCLM
nr.426/28.09.2017
40 lei

- taxa pentru eliberarea adeverinței privind apartenenta la domeniul public si privat al
Municipiului Braila și a certificatului de nomenclatură stradală se achită anticipat.
- taxă specială pentru eliberarea permisului de acces auto după cum urmează
Masa totală maximă autorizată Lei/zi Lei/30 zile Lei/an
Între 3,5t şi 5 t inclusiv
24
113
859
Între 5t şi 10t inclusiv
28
145
1206
Între 10t şi 15t inclusiv
31
178
1530
Între 15t şi 20t inclusiv
37
231
1964
Între 20t şi 30t inclusiv
43
296
2505
Peste 30t
71
512
4454
-taxă specială pentru eliberarea permisului de acces auto, pentru transporturi agabaritice,
după cum urmează:
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Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Masa autovehiculului
Agabaritic
Până la 10 t
Între 10 – 20 t
Între 20 – 40 t
Peste 40 t

Taxă pe km
parcurs – lei 42
63
80
123

Art. 486 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Deţinătorii de vehicule lente sunt obligaţi la plata taxei
pentru vehicule lente, care se stabileşte în sumă fixă,
pentru fiecare vehicul care foloseste infrastructura publica
locala şi se plăteşte integral pana la primul termen de plata
2. Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor
destinate obtinerii de venit, în cazul folosirii infrastructurii
publice locale.
3.
Impozit mijloace de transport pe apa , altele decat cele
prevazute la art. 470 alin(8) din Legea 227/2015
Pontoane, constructii plutitoare, instalatii plutitoare
bacuri si poduri plutitoare
pontoane restaurant sau orice constructie plutitoare cu
destinatia finala de restaurant, hotel si altele asemenea
1.

Nivel
aplicabil în
anul 2018
lei

Nivel
aplicabil în
anul 2019
lei

53

55

13 lei/zi

13 lei/zi

146 lei
1028 lei
406 lei

150 lei
1059 lei
418 lei

Denumirea vehiculului lente
1 Autoexcavator ( excavator pe autoşasiu)
2 Autocositoare
3 Autogreder sau autoscreper
4 Buldozer pe pneuri
5 Compactor autopropulsat
6 Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau
excavator pe pneuri
7 Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat
8 Freză rutieră
9 Încărcător cu cupă pe pneuri
10 Instalaţie autopropulsată de sortare concasare
11 Macara cu greifer
12 Macara mobilă pe pneuri
13 Macara turn autopropulsată
14 Maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele :
- lucrări de terasamente
- construcţia şi întreţinerea drumurilor
- decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri
- finisarea drumurilor
- forat
191

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________

15
16
17
18
19
20
21
22
23

- turnarea asfaltului
- înlăturarea zăpezii
Saşiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemne
Tractor pe pneuri
Troliu autopropulsat
Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
Vehicul pentru marcarea drumurilor
Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri
Motostivuitoare

Art. 486 alin. (4)
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă
Art.486 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale
Taxa de eliberare a duplicatului pentru Avizul / Autorizatia de functionare
emise dupa data de 01.01.2017 in baza noului Regulament aprobat prin
H.C.L.M. nr. 390/28.11.2016
Taxa speciala pentru eliberarea de copii din arhiva unitatii si certificarea
acestora
Taxa speciala pentru istoricul de rol
Taxa speciala pentru eliberarea de copii necertificate a documentelor din
arhiva unitatii
Taxa speciala pentru efectuarea de fotocopii

570 lei
32 lei
20 lei
10 lei/pagina
10 lei
5 lei/pagina
0,3 lei/pagina

Taxa pentru utilizarea temporară a domeniului public, se încasează anticipat, prin
serviciul de specialitate .
Taxele de urgenţă prevăzute anterior se încasează anticipat, odată cu depunerea
cererii. Dacă cererea nu poate fi soluţionată în procedura de urgenţă taxa se restituie
solicitantului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUCUR CLAUDIA – RALUCA

A N E X A nr. 2
la H.C.L.M. nr.711/20.12.2018
SANCŢIUNI
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice – indexate cu rata
inflației de 1,34%
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de
Art. 493 alin. (3)
la 71 lei la 283 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 283 lei la 705 lei
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
Art. 493 alin. (4)
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 329 de lei la 1599 lei.
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Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice – indexate cu
rata inflației de 1,34%
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:–
contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de
la 284 lei la 1131 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1131 lei la
Art. 493 alin. (5)
2821 lei. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1317 lei la 6397 lei.
Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUCUR CLAUDIA – RALUCA

A N E X A nr. 3
H.C.L.M. nr.711/20.12.2018
Procedurile şi criteriile de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxei pe
clădiri/teren stabilite pentru persoanele juridice prin H.C.L. nr. 711/20.12.2018 privind
Stabilirea impozitelor si taxelor locale, aplicabile in anul fiscal 2019 .
I.

Scutirea la plata impozitului/taxei pentru cladirile care, potrivit legii, sunt
clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case
memorial, altele decat cele prevazute la alin.(1) lit. x)
A. Criterii de acordare a facilitatilor:
1) Cladirile sa fie clasate ca monumente istorice , de arhitectura sau arheologie, muzee
sau case memoriale;
2)
Scutirea se acorda persoanelor juridice doar pentru suprafata in care nu se
desfasoara activitati economice;
3)
Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care
detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si
sunt depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;
4)
Daca in cursul unui an intervin schimbari care conduc la modificarea conditiilor in care
se acorda scutirea de impozit/taxa pe cladiri , persoanele in cauza trebuie sa depuna
declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la aparitia acestora;
5)
Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la anularea scutirii si recalcularea
impozitului/taxei pe cladiri incepand cu data acordarii facilitatii.
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B. Acte necesare
Scutirea se acorda pe baza de cerere scrisa, depusa la organul fiscal, insotita de
urmatoarele documente:
-documente de constituire a persoanei juridice si actul de identitate a reprezentantului legal;
-documente de proprietate sau de folosinta/administrare/concesionare/ inchiriere;
- document justificativ privind clasarea cladirii ca monument istoric, de arhitectura sau
arheologie, muzeu sau casa memoriala;
- declaratie pe propria raspundere ca in cladire nu se desfasoara activitati economice, sau in
cazul in care, in parte de cladire se desfasoara activitati economice, declaratie privind
suprafata in care se desfasoara acestea, contractul de inchiriere, comodat sau alt inscris prin
care s-a atribuit folosinta acelei parti din cladire in vederea desfasurarii activitatii economice.

II. Scutirea la plata impozitului /taxei pentru cladirile / terenurile utilizate pentru
furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi
sociale ca furnizori de servicii sociale
A.

Criterii de acordare a facilitatilor

1) Se acorda numai pentru cladirile si terenurile utilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii
sociale;
2) Furnizarea serviciilor sociale sa se desfasoare pe tot parcursul anului fiscal pentru care se
acorda facilitatea;
3) Are toate creantele fiscale restante achitate la data de 31.12.2018;
4) Furnizarea de servicii sociale se va face gratuit.
5) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin
documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt
depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;
6) Daca in cursul unui an intervin schimbari care conduc la modificarea conditiilor in care se
acorda scutirea de impozit/taxa pe cladiri /teren, ONG-urile si intreprinderile sociale trebuie
sa depuna declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la aparitia acestora;
7) Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la anularea scutirii si recalcularea
impozitului/taxei pe cladiri/teren incepand cu data acordarii facilitatii.
B.

Acte necesare

Scutirea se acorda pe baza de cerere scrisa, depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele
documente:
-

actul de infiintare al ONG -urilor / intreprinderilor sociale;
statutul ONG-urilor/intreprinderilor sociale;
certificate/atestat de acreditare ca furnizor de servicii sociale;
actul de proprietate;
autorizatie de functionare( licentiere) pentru locatie.
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III. Scutirea la plata impozitului pe cladirile/terenurile retrocedate potrivit art.1alin. (10)
din OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor
religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru
perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public.
Cultele religioase din Romania sunt recunoscute potrivit Legii nr. 489/28.12.2006,
republicata, privind libertatea religioasa si regimul general ai cultelor.

A. Criterii de acordare a facilitatilor
1) Scutirea la plata impozitului pe cladiri/teren se acorda in cazul in care imobilele
retrocedate sunt afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate iar noul
proprietar mentine afectatiunea de interes public;
2) Scutirea se acorda numai in cazul in care sunt toate creantele fiscale restante achitate la
data de 31.12.2018;
3)Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin
documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt
depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;
4) Daca in cursul unui an intervin schimbari care conduc la modificarea conditiilor in care se
acorda scutirea de impozit/taxa pe cladiri/teren, persoanele in cauza trebuie sa depuna
declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la aparitia acestora;
5) Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la anularea scutirii si recalcularea
impozitului/taxei pe cladiri incepand cu data acordarii facilitatii.
B. Acte necesare
Scutirea se acorda pe baza de cerere scrisa , depusa la organul fiscal, insotita de
urmatoarele documente:
documentele de recunoastere a calitatii de cult;
decizia de retrocedare;
extras de carte funciara;
contractul de inchiriere /comodat/etc. din care rezulta ca imobilele sunt afectate unor
activitati de interes public.

IV. Scutirea la plata impozitului pe cladirile / terenurile restituite potrivit art.1 alin. (5)
din OUG nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut
comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata,
pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public.
A.Criterii de acordare a facilitatilor
1) Scutirea la plata impozitului pe cladire/teren se acorda in cazul in care imobilele restituite
sunt afectate unor activitati de interes public , iar noul proprietar mentine afectatiunea de
interes public;
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2) Scutirea se acorda numai in cazul in care, la data de 31.12.2018, sunt toate creantele
fiscale restante achitate;
3) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care
detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si
sunt depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;
4) Daca in cursul unui an intervin schimbari care conduc la modificarea conditiilor in care se
acorda scutirea de impozit/taxa pe cladiri/teren, persoanele in cauza trebuie sa depuna
declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la aparitia acestora;
5) Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la anularea scutirii si recalcularea
impozitului/taxei pe cladiri incepand cu data acordarii facilitatii.
B.Acte necesare
Scutirea se acorda pe baza de cerere scrisa, depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele
documente:
actul de constituire;
decizia de restituire;
extras de carte funciara;
contractul de inchiriere / comodat din care rezulta ca imobilele sunt afectate unor
activitati de interes public.

Procedurile şi criteriile de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxei pe
clădiri/teren stabilite pentru persoanele fizice prin H.C.L. nr. 711/20.12.2018 privind
Stabilirea impozitelor si taxelor locale, aplicabile in anul fiscal 2019 .
I Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.16 din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public
A. Criterii de acordare a facilităţilor
1) clădirea și terenul aferent să fi făcut obiectul restituirii în conformitate cu Legea 10/2001;
2) clădirea şi terenul să fie în proprietatea persoanelor îndreptățite la restituire potrivit
Legii nr. 10/2001;
3) proprietarul menține afectațiunea de interes public a clădirii/terenului;
4) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin
documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt
depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;
5) Scutirea se acorda numai in cazul in care, la data de 31.12.2018, sunt toate creantele
fiscale restante achitate;
B. Acte necesare
(1)Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la
organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu
originalul:
a) act identitate;
b) act de proprietate din care rezultă restituirea în baza Legii 10/2001;
c) documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.
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II. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile retrocedate potrivit art.1 alin. (10)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine
afectaţinea de interes public
A.Reguli generale
(1) Cultele religioase din România recunoscute potrivit Legii nr. 489 din 28 decembrie 2006,
republicată, privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, care au clădiri/terenuri
retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.94/2000
republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri/teren.
B.Criterii de acordare a facilităţilor
(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele
retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate,
finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar
menţine afectaţiunea de interes public. În această perioadă noul proprietar fiind beneficiarul
unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor
de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.
(2) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin
documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt
depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;
(3) Scutirea se acorda numai in cazul in care, la data de 31.12.2018, sunt toate creantele
fiscale restante achitate;
(4) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la
organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
- declaraţia fiscală de stabilire a impozitului;
- documentele de recunoaştere a calităţii de cult;
- decizia de retrocedare;
- extras de carte funciară;
- contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate
unor activităţi de interes public.
III Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.1 alin.(5) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile
care au apartinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din
România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea
de interes public
A.Reguli generale
(1) Comunităţile minorităţilor naţionale din România constituite şi organizate potrivit
legii române, care au în proprietate clădiri şi terenuri restituite potrivit art.1 alin.(5) din
O.U.G..nr.83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi
teren.
B.Criterii de acordare a facilitaţilor
(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele
restituite sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau sănătate,
finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar
menţine afectaţiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei, în această
perioadă noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a
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Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv
revine utilizatorilor.
(2) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care
detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si
sunt depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;
(3) Scutirea se acorda numai in cazul in care , la data de 31.12.2018, sunt toate creantele
fiscale restante achitate;
(4) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la
organul fiscal, însoţită de următoarele documente:
- declaraţia fiscală de stabilire a impozitului;
- actul de constituire
- decizia de restituire;
- extras de carte funciară;
- contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate
unor activităţi de interes public.
IV. Scutirea la plata impozitului pe clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată
în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite,
în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investiţiilor
pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.82/1995, cu modificările şi completările
ulterioare.
A. Criterii de acordare a facilităţilor
1) clădirea nouă cu destinație de locuință să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.7-10
din Legea nr.114/1996, actualizată sau clădirea cu destinație de locuință realizată pe
bază de credite să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.4-7 din OG nr.19/1994,
actualizată;
2) clădirea să fie în proprietatea persoanei fizice beneficiare a Legii 114/1996,
respectiv O.G. nr.19/1994;
3) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin
documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt
depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;
4) Scutirea se acorda numai in cazul in care, la data de 31.12.2018, sunt toate creantele
fiscale restante achitate;
B. Acte necesare
(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la
organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu
originalul:
a) act identitate;
b) act de proprietate din care rezultă dobândirea în baza Legii nr. 114/1996 sau
O.G. nr.19/1994.
V. Scutire la plata impozitului pe clădirea/terenul folosit ca domiciliu
şi/sau alte clădiri/terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art.3 alin.(1) lit. B) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004, cu modificările
şi completările ulterioare
A. Criterii de acordare a facilităţilor
1) persoana fizică să fie încadrată la una din categoriile prevăzute la art.3(1)b) și
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art.4(1) din Legea nr.341/2004;
2) clădirea şi terenul să fie în (co)proprietatea persoanei și să fie folosite ca domiciliu;
3) clădirea să fie cu destinație exclusiv rezidențială și să nu fie închiriată;
4) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin
documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si sunt
depuse pana la data de 31 martie, inclusiv, pentru cota parte deținută din imobilul respectiv;
5) Scutirea se acorda numai in cazul in care , la data de 31.12.2018, sunt toate creantele
fiscale restante achitate;
B. Acte necesare
(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la
organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu
originalul:
a) act identitate;
b) acte de proprietate;
c) declarația pe propria răspundere că, clădirea nu este închiriată și nu se obțin venituri
din închiriere;
d) certificat din care rezultă încadrarea în prevederile art.3 alin. (1) lit. b) și art. 4
alin. (1) din Legea 341/2004.
VI.

Scutirea la plata impozitului/taxei pentru cladirile care, potrivit legii, sunt
clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case
memorial, altele decat cele prevazute la alin.(1) lit. x)

A. Criterii de acordare a facilitatilor:
1) Cladirile sa fie clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologie, muzee
sau case memoriale;
2) Scutirea se acorda persoanelor fizice doar pentru suprafata in care nu se desfasoara
activitati economice;
3) Scutirea se aplica incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care
detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal
anterior si sunt depuse pana la data de 31 martie, inclusiv;
4) Daca in cursul unui an intervin schimbari care conduc la modificarea conditiilor in care
se acorda scutirea de impozit/taxa pe cladiri, persoanele in cauza trebuie sa depuna
declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la aparitia acestora;
5) Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la anularea scutirii si recalcularea
impozitului/taxei pe cladiri incepand cu data acordarii facilitatii.
B. Acte necesare
Scutirea se acorda pe baza de cerere scrisa, depusa la organul fiscal, insotita de
urmatoarele documente:
- actul de identitate a proprietarului;
-documente de proprietate sau de folosinta/administrare/concesionare/ inchiriere;
- document justificativ privind clasarea cladirii ca monument istoric, de arhitectura sau
arheologie, muzeu sau casa memoriala;
- declaratie pe propria raspundere ca in cladire nu se desfasoara activitati economice, sau in
cazul in care, in parte de cladire se desfasoara activitati economice, declaratie privind
suprafata in care se desfasoara acestea, contractul de inchiriere, comodat sau alt inscris prin
care s-a atribuit folosinta acelei parti din cladire in vederea desfasurarii activitatii economice.
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VII. Dispoziţii finale
(1) Beneficiari scutirilor/reducerilor au obligaţia să depună declaraţii în termen de 30 de zile
de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
-intervin schimbări privind domiciliul fiscal;
-intervin schimbări privind situaţia juridică de natură să conducă la modificarea
impozitului /taxei pe clădiri/teren;
-intervin schimbări privind denumirea/identitatea;
-intervin schimbări în ceea ce priveşte misiunea/scopul/etc.
-orice alte schimbări/modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data
acordării scutirii/reducerii.
(2) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii/reducerii
începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.
(3) Scutirile şi/sau reducerile la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă începând
cu data de 1 ianuarie 2019 pentru persoanele care deţin documente justificative emise
până la data de 31 decembrie 2018 şi le-au depus la compartimentul de specialitate până
la data de 31 martie 2019 inclusiv.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BUCUR CLAUDIA – RALUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 712
din 20.12.2018
privind: Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de
Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2019.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al
Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila,
precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;
În conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) şi (2) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și Legea nr.51/2006, Legea
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.36 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) și (2) lit. c) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă taxele speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de
Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2019‚
conform anexelor nr.1 şi 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul
de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul
Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi şi o va aduce la cunoştinţă publică.
NOTĂ: Anexele nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr.712/20.12.2018 se pot studia pe site-ul
www.primariabraila.ro, secțiunea ”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUCUR CLAUDIA-RALUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 713
din 20.12.2018
privind: Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de societatea ADMINISTRAȚIA
PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2019.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La iniţiativa domnilor consilieri locali municipali Badiu Virginia – Loredana și Păun Dan,
membri în AGA la societatea A.P.T. S.A. Brăila;
Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor, raportul de specialitate al
societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, precum şi raportul comisiei de
specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990, privind Legea societăților,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.71/2002, privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 19 din Legea nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă prețurile și tarifele percepute de societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI
TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2019, conform anexei nr.1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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Art.2 Se aprobă valoarea chiriei, în cuantum de 2646,30 lei/lună, pentru imobilul Atelier
Mecanic, situat în Brăila, șos. Focșani nr.115, în suprafață totală de 1878,00 mp, conform
anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin
societatea Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o
va face publică şi comunica celor interesaţi.
NOTĂ: Anexele nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr.713/20.12.2018 se pot studia pe site-ul
www.primariabraila.ro, secțiunea ”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Loca

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUCUR CLAUDIA-RALUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 716
din 20.12.2018
privind: Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea
activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin
H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al
Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum şi rapoartele comisiilor de
specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 din cadrul C.L.M. Brăila;
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 650/2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor
şi serviciilor de piaţă, H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a O.G. nr.99/2000, H.G nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de
piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului
Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare, precum și O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de reglementările Regulamentului U.E. 679/2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea
activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M.
Brăila nr. 390/28.11.2016, conform anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la H.C.L.M. Brăila nr.
390/28.11.2016 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016 rămân neschimbate.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția
Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar
Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi.
NOTĂ: Anexa la H.C.L.M. Brăila nr.716/20.12.2018 se poate studia pe site-ul www.primariabraila.ro,
secțiunea ”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUCUR CLAUDIA-RALUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 717
din 20.12.2018
privind: Modificarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul
Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 54/26.02.2016 și modificat prin H.C.L.M. nr.9/31.01.2018.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al
Direcției Tehnice 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 Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.101/2006, Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr.143/2018 privind aprobare O.U.G. nr.48/30.06.2017, pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 și H.C.L.M.
nr.4/26.02.2016.
În baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. e) şi f) şi alin. (6) lit.
a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE :
Art.I Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din
Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 54/26.02.2016 și modificat prin H.C.L.M.
nr.9/31.01.2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Anexa la H.C.L.M. nr. 54/26.02.2016 modificată prin H.C.L.M. nr.9/31.01.2018, se
înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.III 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.
NOTĂ: Anexa la H.C.L.M. Brăila nr.717/20.12.2018 se poate studia pe site-ul www.primariabraila.ro,
secțiunea ”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUCUR CLAUDIA-RALUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 718
din 20.12.2018
privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 349/30.11.2007, referitoare la „Organizarea
desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere
Municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi
regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007”, modificată
completată prin H.C.L.M. nr. 650/21.12.2017.

şi
în
în
și

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, rapoartele de specialitate ale
Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Tehnice și Serviciului de
Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, precum şi rapoartele
comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 din cadrul C.L.M. Brăila;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în
regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Internelor
și Reformei Administrative nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi d), alin. (5) lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 11 din
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE:
Art.I Se aprobă modificarea art. 15 din H.C.L.M. Brăila nr.349/30.11.2007, care va avea
următorul cuprins:
„Art.15 Începând cu 01.01.2019 operatorii de transport în regim de taxi vor achita
următoarele taxe:
Taxă de autorizare/viză anuală: 540 lei/an/autorizaţie taxi ;
Taxă viză anuală dispecerat taxi: 0-35 indicative: 577 lei/an ;
36-100 indicative: 1154 lei/an ;
peste 100 indicative: 2307 lei/an ;
Contravaloare imprimate:
Autorizaţie de transport in regim taxi: 10 lei/ exemplar ;
Autorizaţie TAXI: 10 lei/exemplar ;
Formulare tipizate: 1 leu/pagina ;
Eliberare copie certificata documente din arhiva: 0,50 lei/pagina.
Eliberare copie simpla documente: 0,20 lei/pagina.”
Art.II La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la Contractul de gestiune delegată
a serviciului de transport persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere în Municipiul
Brăila aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 349/30.11.2007, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr.
650/21.12.2017, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.III Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul
de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, iar Secretarul
Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi.
NOTĂ: Anexa la H.C.L.M. Brăila nr.718/20.12.2018 se poate studia pe site-ul www.primariabraila.ro,
secțiunea ”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUCUR CLAUDIA-RALUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 719
din 20.12.2018
privind: Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea permiselor de acces
auto (PERMIS ACCES AUTO – P.A.A.), pentru circulația autovehiculelor pe străzile
Municipiului Brăila.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al
Direcției Tehnice, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul
C.L.M. Brăila;
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În conformitate cu prevederile O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea și folosirea permiselor de acces auto
(PERMIS ACCES AUTO – P.A.A.), pentru circulația autovehiculelor pe străzile Municipiului
Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L.M. 407/21.12.2015 își încetează
aplicabilitatea.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia
Tehnică, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor
interesaţi.
NOTĂ: Anexa la H.C.L.M. Brăila nr.719/20.12.2018 se poate studia pe site-ul www.primariabraila.ro,
secțiunea ”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUCUR CLAUDIA-RALUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 720
din 20.12.2018
privind: Aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și
terenurilor neîngrijite din intravilanul Municipiului Brăila situate în zonele ZIR 1, ZIR 2,
ZIR 3, ZIR 4 – SIR 4a, potrivit Planului Urbanistic Zonal „Centrul Istoric al Municipiului
Brăila”, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.273/14.07.2010, conform prevederilor Legii
nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor,
în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin.(5)-(8) din Legea nr.227/2005 privind Codul
fiscal, pct.168 din H.G.R. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru
aplicarea acestuia.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de specialitate al
Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și rapoartele comisiilor de
specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;
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În conformitate cu prevederile Legii nr.153/2011, privind măsuri de creștere a calității
arhitectural – ambientale, cu modificările și completările ulterioare, art. 489 alin. (5) – (8) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.
1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015;
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Legea
nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi (2) lit. c) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor
neîngrijite din intravilanul Municipiului Brăila situate în zonele ZIR 1, ZIR 2, ZIR 3, ZIR 4 –
SIR 4a, potrivit Planului Urbanistic Zonal „Centrul Istoric al Municipiului Brăila”, aprobat prin
H.C.L.M. Brăila nr.273/14.07.2010, conform prevederilor Legii nr. 153/2011 privind măsuri de
creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor, în vederea aplicării prevederilor art.
489 alin.(5)-(8) din Legea nr.227/2005 privind Codul fiscal, pct.168 din H.G.R. nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, conform anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția
Finanțelor Publice Locale și Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce
la cunoștință publică și o va comunica celor interesaţi.
NOTĂ: Anexa la H.C.L.M. Brăila nr.720/20.12.2018 se poate studia pe site-ul www.primariabraila.ro,
secțiunea ”Consiliul Local/Hotărâri ale Consiliului Local”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUCUR CLAUDIA-RALUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 721
din 20.12.2018
privind: Reglementarea accesului autovehiculelor în Parcul Monument din Municipiul
Brăila.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al
Direcţiei Juridic Contencios Administraţie Publică Locală, raportul de specialitate al Poliției
Locale Brăila, precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul
C.L.M. Brăila;
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 Legea Poliției Locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 1332/2010 privind aprobarea
Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, a art. 128 alin. (1) lit. d) din O.U.G. 195/2002 privind
circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art.
111 din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002,
precum și a prevederilor O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ținând seama de adresa nr. 443512/18.12.2018 a Poliției Municipiului Brăila - Biroul
Rutier;
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct.7 din Legea
nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se interzice accesul autovehiculelor în Parcul Monument din Municipiul Brăila, după
cum urmează:
a) În perioada Aprilie - Septembrie, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în
intervalul orar 15:00 – 22:00.
b) În perioada Octombrie - Martie, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în
intervalul orar 15:00 – 19:00.
Art.2 Se aprobă accesul autovehiculelor în Parcul Monument în zilele când sunt organizate
competiții sportive la Stadionul Municipal Brăila, în intervalul orar aferent acestora.
Art.3 Se aprobă accesul în Parcul Monument a autovehiculelor aparținând Inspectoratului
pentru Situații de Urgență, Serviciului de Ambulanță, Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Apărării Naționale, Poliției Locale a Municipiului Brăila și a societăților de
întreținere sau de utilități publice, în scopul îndeplinirii activităților specifice.
Art.4 Prezenta hotărâre va produce efecte numai după obținerea avizului conform, emis de
Ministerul Afacerilor Interne.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția
Tehnică, Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și Poliția
Locală Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoștința publică și o va
comunica celor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUCUR CLAUDIA-RALUCA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 731
din 20.12.2018
privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 5/30.01.2003 referitoare la
„Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție săvârșite prin
încălcarea normelor de gospodărire și transport pe teritoriul Municipiului Brăila”, cu
modificările și completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA
La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, precum și adresa nr.
7532/05.11.2018 a Poliției Locale Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr.
42635/12.11.2018;
Văzând raportul de specialitate al Direcţiei Juridic Contencios Administraţie Publică
Locală, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, legea serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.
21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările
ulterioare, precum și O.G.
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu
modificările și completările ulterioare;
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă completarea anexei la H.C.L.M. Brăila
nr. 5/30.01.2003,
Capitolul I, lit. B)., alin. (2), cu un nou punct, „l”, care va avea următorul conținut:
„l). neîntreținerea corespunzătoare și neluarea măsurilor pentru înlăturarea
cablurilor care nu mai sunt funcționale sau care atârnă la pământ, de către operatorii de
servicii de utilități care au cabluri pe stâlpi”.
Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 5/30.01.2003, cu modificările și completările
ulterioare, rămân neschimbate.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia
Juridic Contencios Administraţie Publică Locală, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către
Poliția Locală Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va
comunica celor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
DRĂGAN ION

BUCUR CLAUDIA-RALUCA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.85
din 20 decembrie 2018
privind: aprobarea tarifelor de operare distincte și a taxelor speciale pentru serviciul
public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
20decembrie 2018;
Având în vedere:
-adresa nr.979/20.11.2018 a Direcţiei Serviciilor Publicedin subordinea Consiliului local al
oraşului Ianca, privind necesitatea adoptării hotărârii pentru modificarea tarifelor de operare
și a taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare, începând cu data de 1 ianuarie 2019, ca
urmare aplicării valorii contribuţiei pentru economie circulară la deşeurile municipale
destinate a fi eliminate prin depozitare, conform anexei nr.5 la O.U.G.nr.74/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor;
-dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.j și k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.6alin.(1)
lit.k) și l) și art.26 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
-dispozițiile art.7, art.8 și art.15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,
aprobate prin OrdinulAutorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice nr.109/2007;
-dispoziţiile art.30 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului,raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publicecu
fundamentareanoilor tarife de operare și a taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare,
începând cu data de 1 ianuarie 2019, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(2) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se aprobă tarifele de operare distincte și taxele speciale pentru serviciul public de
salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului
local al orașului Ianca, potrivit Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
(2) Tarifele de operare distincte și taxele speciale pentru serviciul public de salubrizare,
aprobate potrivit alin.(1), se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.
Art.2Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, operatorul serviciului public de
salubrizare din raza administrativ teritorială a oraşului Ianca.
Art.3Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
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Art.4 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tarifele de operare și taxele speciale
pentru serviciul public de salubrizare aprobate prin H.C.L.nr.89/29.11.2017își încetează
aplicabilitatea.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

GEORGE PRICEPUTU
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.89
din 20 decembrie 2018

privind: modificarea și completarea Regulamentului și a Caietului de sarcini ale
serviciului public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei Serviciilor Publice
din subordinea Consiliului local al orașului Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20
decembrie 2018;
Având în vedere:
-adresa nr.614401/06.12.2018 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice, prin care se solicită transmiterea până la data de 20.12.2018
a hotărârii de modificare a hotărârii de dare în administrare a serviciului public de salubrizare,
în sensul prevederilor art.17 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.211/2011 privind regimul
deşeurilor, astfel cum a fost modificată și completată prin O.U.G.nr.74/2018;
-dispoziţiile art.8 alin.(3) lit. i) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006republicată,cu modificările ulterioare, coroborate dispoziţiile art.6alin.(1) lit.h)-j) din Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-republicată, cu
modificările și
completările ulterioare;
-dispoziţiile art.II din Ordinul nr.520/2018 al Președintelui Autorității Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publicepentru modificarea şi
completarea Ordinului nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor;
-prevederile pct.2.2 din Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor,
aprobat prin Ordinul nr.111/2007 al Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice;
-prevederile art.1 alin.(5) și art.129 din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor, aprobat prin Ordinul nr.82/2015 al Președintelui Autorității Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările șicompletările
ulterioare;
-referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice şi raportul
comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
211

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________
Văzând dispozițiile art.43 alin.(1), teza a II a, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(2) lit.c) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I(1) Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare aflat în gestiunea directă a
Direcţiei Serviciilor Publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.70/2015, la capitolul
‹‹Obiectul caietului de sarcini››,se completeazăcuun nou articol, art.9, care va avea următorul
cuprins:
„Art.9 (1) Autoritatea administraţiei publice locale Ianca are următoarele obligaţii:
a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale;
b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi
reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie,
metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în
măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării;
c) să includă în caietul de sarcini specific serviciului public de salubrizare desfășurat în aria
administrativ-teritorială a orașului Ianca, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f)
din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006- republicată, cu modificările
ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate în gestionarea deşeurilor prevăzute la
lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit.a);
d) să stabilească şi să includă în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului de
salubrizare, indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de
salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuți în anexa nr.7, astfel încât să atingă
începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), cât şi penalităţi pentru
nerealizarea lor;
e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic ‹‹plăteşte pentru cât arunci››,
(SISTEM PAYT) bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente: volumul deșeurilor
colectate, frecvenţă de colectare, greutatea deșeurilor precum și punerea la dispoziția
utilizatorilor a sacilor de colectare personalizaţi;
f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii
serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a),
respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sancțiunile
aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două
fluxuri de deşeuri;
g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru
gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuția pentru economia circulară prevăzută în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;
h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia
circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
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i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru
economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care
depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.”
(2)Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare, completat și actualizat potrivit
alin.(1), este prevăzut în Anexa nr.1.
Art.II(1)Regulamentul serviciului public de salubrizare aflat în gestiunea directă a Direcţiei
Serviciilor Publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.70/2015, se modifică și se
completează după cum urmează:
1.-la art.82 alin.(3), lit.b), se modifică și va avea următorul cuprins:
„b)-spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice, în cazul tratamentelor de
dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje
adecvate”;
2.-la art.82 alin.(5), lit.d) și e), se modifică și vor avea următorul cuprins:
„d)-reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale
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 obligatoriu
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 obligatoriu de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale”;
3.-la art.84 alin.(1), lit.a) și b), se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) lunar, în sezonul cald, pe spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune,
prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de
țânțari”;
b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentrației și
tipului de substanțe insecticide ce urmează a fi utilizate în spaţiile comune închise ale
clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate”;
4.-la anexa nr.2-indicatorii de performanță, după punctul 2 se introduce un nou punct,
punctul 3, cu următorul cuprins:
„3.-Indicatori de performanță minimali privind colectarea separată pentru cel puțin deșeurile
de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.
Activitatea serviciului
de
salubrizare

Colectarea separată
a deșeurilor
municipale
prevăzute la art.17
alin.(1) lit.a) din
Legea 211/2011
privind regimul
deșeurilor.

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a
indicatorului

40% pentru 2019
Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din
50% pentru 2020
deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din
60% pentru 2021
cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal,
70% începând cu
plastic și sticlă din deșeurile municipale.
2022
Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din
deșeurile municipale colectate separat reprezintă
cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către
punctele de sortare.
Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal,
plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează
prin determinări de compoziție efectuate de Direcția
Serviciilor Publice, sau, în lipsa acestora, se estimează la
33%
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(2) Regulamentul serviciului public de salubrizare, modificat și completat potrivit alin.(1), este
prevăzut în Anexa nr.2.
Art.IIISe stabilește în sarcina Direcției Serviciilor Publice penalitatea de a suporta contribuția
pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate
care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță din prezentul
regulament.”
Art.IVCu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Serviciilor
Publice din subordinea consiliului local, operatorul serviciului public de salubrizare din oraşul
Ianca.
Art.VPrezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
Art.VIAnexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

GEORGE PRICEPUTU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.73
din 13 Decembrie 2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Galbenu pentru o
perioadă de trei luni (DECEMBRIE 2018-FEBRUARIE 2019)
Consiliul local al comunei Galbenu, judetul Braila
Având în vedere expunerea de motive întocmită de Primarul comunei Galbenu,
raportul de specialitate ,întocmit de secretarul comunei Galbenu,
În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind
administreţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Galbenu pentru o perioadă de
trei luni (DECEMBRIE 2018-FEBRUARIE 2019 ) a domnului consilier BALAN LAURENTIU
CATALIN.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Braila, în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
ISTRATE STEFAN

BALAN LAURENTIU CATALIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.74
din 13 Decembrie 2018
privind: modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018
Consiliul local al comunei Galbenu , judetul Braila întrunit în şedinţa ordinara la data
de13.12.2018
Având în vedere: iniţiativa primarului comunei Galbenu privind aprobarea bugetului
comunei Galbenu pe anul 2018; Referatul de specialitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
În temeiul art.19, al.1, lit. „b" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice
locale actualizată,
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În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi
actualizată, privind administraţia publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată
privind administraţia publică locală,
Consiliul local al comunei Galbenu adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aprobă modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Galbenu pe
anul 2018 , in conformitate cu anexele nr.1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta
hotarare ,
Art.2 Se aproba Lista de investitii din bugetul local
Art.3Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu
institutiilor si persoanelor interesate .
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Galbenu şi compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Galbenu ,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
ISTRATE STEFAN

BALAN LAURENTIU CATALIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.75
din 13 Decembrie 2018
privind: prelungirea termenului de valabilitate al planului de urbanism general al
comunei GALBENU, jud. Braila
Consiliul Local Galbenu întrunit in şedinţa ordinara de lucru in data de 13.12.2018.
Avand in vedere:
- Adresa nr.22896/27.11.2018 a Consiliului Judetean Braila,Arhitect Sef,privind
expirarea termenul de valabilitate al PUG-ului comunei la data de 30.12.2018;
- O.U.G. nr.51/2018 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismului;
- art. 36 alin. (2) lit. „c” coroborat cu alin. (5) lit. „c” ale aceluiasi art. din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.
In temeiul art. 45 alin. (2) lit. „e” din aceeasi Lege.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba prelungirea valabilitatii planului de urbanism general al comunei Galbenu
jud. Braila, pana la data aprobarii, in conditiile legii, a noii documentatii de urbanism, dar nu
mai tarziu de 31 decembrie 2023.
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Art.2 De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezente hotărâri răspunde primarul comunei
prin compartimentul de specialitate. De comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul
comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
ISTRATE STEFAN

BALAN LAURENTIU CATALIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.76
din 13 Decembrie 2018
privind: aprobarea cooperarii intre Consiliul Local Galbenu, judetul Braila si Consiliul
Judetean Braila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei
informatice de tip GIS implementata la nivelul Consiliului Judetean Braila
Consiliul Local Galbenu intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 13.12.2018
Având în vedere adresa nr. 13563/16.07.2018 emisa de Institutia Arhitectului Sef al
Consiliului Judetean Braila, inregistrata la Primaria comunei Galbenu cu nr.
5566/27.11.2018.
HCJ nr. 115/27.6.2018 privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Judetean
Braila si Consiliile Locale din Judetul Braila in vederea schimbului de date, accesului si
utilizarii aplicatiei informatice de tip GIS implementata la nivelul Consiliului Judetean Braila
- Expunerea de motive a primarului comunei Galbenu si referatul secretarului
comunei
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile articolelor art. 25, art.26 si art. 27 din Sectiunea a 3a „Atributiile autoritatilor administratiei publice locale”
Potrivit prevederilor art. 15 lit.”b” din legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismului.
Pe baza art. 37 alin. (7) lit. „c”, coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 115 alin. (1) lit. „b” din aceeaşi Lege.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba cooperarea dintre Consiliul Local Galbenu, judetul Braila si Consiliul
Judetean Braila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de
tip GIS implementata la nivelul Consiliului Judetean Braila, conform Protocolului din anexa la
prezenta hotarare.
Art.2 Se mandateaza dl. Primar – Ganea Nicolae sa semneze in numele si pe seama
Consiliului Local Galbenu Protocolul de cooperare.
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Art.3 Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Brăila in vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului cadastru si urbanism si se
aduce la cunoştinţa publica prin grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
ISTRATE STEFAN

BALAN LAURENTIU CATALIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.77
din 13 Decembrie 2018
privind aprobarea Programului anual de achizitii publice a comunei Galbenu pentru
anul 2019
Consiliul local al comunei Galbenu , judetul Braila
Având în vedere:
- raportul de specialitate
- expunerea de motive a primarului comunei
- prevederile art 12, si ale art. 13, din HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica/ accord-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, ale Ordinului ANAP nr
281/2016,cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile art. 36 al.9 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba Programul anual de achizitii publice a comunei Galbenu jud. Braila,
pentru anul 2019,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredintează Primarul comunei Galbenu prin
compartimentele de specialitate
Se comunică prin grija secretarului comunei:
- Instituţia Prefectului Judeţului Braila
- Primarul comunei Galbenu
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Galbenu
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
ISTRATE STEFAN

BALAN LAURENTIU CATALIN
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.59
din 20 Decembrie 2018
privind: alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de trei luni
Consiliul Local Baraganul, judetul Braila, întrunit in sedinta ordinara de lucru din data
de 20.12.2018
Având în vedere prevederile art. 35, alin 1 și a art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică tocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art. unic Alegerea domnului CLOSCA LIVIU GEORGEL , președinte de ședință pentru o
perioada de trei luni .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
LUCA VIOREL

CLOSCA LIVIU GEORGEL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.60
din 20 Decembrie 2018
privind: aprobarea reactificarii bugetului local pe anul 2018
Consiliul Local Baraganul intrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2018
Luând in discutie:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul ;
-Raportul compartimentului de specialitate
Având în vedere:
-Legea bugetului de stat nr.2/2018;
-prevederile art. 19 si art.20 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Anexa la Decizia nr. 16/10 dec.2018 a DGFP Braila prin care s-au retras sume din tva
pentru plata asistentilor personali;
-Anexa la Hotararea nr.227/10 dec.2018 a Consiliului Judetean Braila prin care au fost
alocate sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale:
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In baza art.45 al.l si 2 , lit.(a) si art. 1 15, al.l,lit.(b) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se emite
urmatoarea
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotarare .
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința persoanelor interesate, prin grija
secretarului comunei Bărăganul.
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul si pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
LUCA VIOREL

CLOSCA LIVIU GEORGEL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.61
din 20 Decembrie 2018
privind: aprobarea execuției bugetare întocmita in luna decembrie pe cele două
secțiuni de functionare si dezvoltare
Luând in discutie:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul ;
-Raportul compartimentului de specialitate
Având în vedere:
-prevederile art . 49 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
In baza art.45 al. I si 2 , lit.(a) si art.115, al.l, lit.(b) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta
urmatoarea:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Conturile de executie intocmite Ia data de 11 decembrie 2018 pe cele doua
sectiuni; sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința persoanelor interesate, prin grija
secretarului comunei Bărăganul.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
LUCA VIOREL

CLOSCA LIVIU GEORGEL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.62
din 20 Decembrie 2018
privind: aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna
Baraganul, actualizat si completat, pentru anul 2019.
Consiliul Local al comunei Baraganul intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de
20.12.2018
-Analizând: Referatul de specialitate nr. 7733/2 din 10.12.2018 al sefului Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor
teritoriale al comunei Baraganul, actualizat și completat, pentru anul 2019:
Având în vedere:
-prevederile art.4 alin. l, art. 13 lit.”a” si art. 14 lit. „a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, modificată și completată prin OUG nr. 52/2015;
-prevederile art. 3, alin.(l) art. 6, alin.(l) si art. I0, lit.”d” din Legea nr.481/2004 privind protecția
civilă, modificată si completată prin Legea nr.212/2006;
-prevederile OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15 /2005, OUG nr. 1/2014 și OUG
89/2014;
Văzând: Expunerea de Motive înregistrată sub nr. 7733/1 din I0.12.2018 prin care
Primarul comunei, BIVOLARU VICTOR, propune aprobarea „Planului de analiză si acoperire
a riscurilor teritoriale” al comunei Baraganul, actualizat și completat, pentru anul 2019.
În temeiul: art.36 alin.(6), lit.a punct 8 si art. 45 alin. I din Legea nr.2 15/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă "Planul de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale pentru anul 2019" al
comunei Bărăganul, actualizat și completat, conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2 Planul de analiză si acoperire a riscurilor se actualizează anual de către Comitetul
Local pentru Situații de Urgență.
Art.3 Comitetul Local pentru Situații de Urgență și Serviciul Voluntar pentru Situatii de
Urgentă vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.4 Secretarul comunei Baraganul va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri
institutiilor si persoanelor cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta.
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul si pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
LUCA VIOREL

CLOSCA LIVIU GEORGEL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.63
din 20 Decembrie 2018
privind: aprobarea cooperarii dintre Consiliul Local Baraganul si Consiliul Judetean
Braila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip
GIS implementata la nivelul Consiliului Judetean Braila
Consiliul Local Baraganul intrunit in sedinta ordinara data de 20 decembrie 2018;
Avand in vedere :
-Referatul intocmit de catre d-nul Radu Stan, referent urbanism;
-Expunerea de motive a primarului comunei Baraganul;
-Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 115/27.06.2018
In conformitate cu prevederile articolelor 21 si 22 din Sectiunea a 2-a „Atributiile
autoritatilor administratiei publice judetene” din Legea nr.350/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Consiliul Judetean
coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism la nivel judetean si
stabileste orientarile generale privind dezvoltarea urbanistica a localitatilor. In acest scop
coordoneaza activitatea consiliilor locale si le acorda asistenta tehnica de specialitate;
Potrivit prevederilor art. 15 punctul b, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismului;
Pe baza art.36, alin.2, lit.e), coroborat cu alin. 7 lit. a) ale aceluiasi art. din Legea
215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si compltarile ulterioare:
In temeiul art.45, alin.2, lit.f) din aceeasi Lege,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba cooperarea dintre Consiliul Local Baraganul si Consiliul Judetean Braila in
vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip GIS
inłplementata la nivelul Consiliului Judetean Braila conform Protocolului anexa la prezenta
hotarare.
Art.2 Se mandateaza dl. Bivolaru Victor , primarul comunei Baraganul, sa semneze in
numele si pe seama Consiliului Local Baraganul, Protocolul de cooperare.
Art.3 Prin grija secretarului comunei Baraganul, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta
celor interesati.
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Baraganul si pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
LUCA VIOREL

CLOSCA LIVIU GEORGEL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BĂRĂGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.64
din 20 Decembrie 2018
privind: Imputernicirea domnului - Bivolaru Victor, primarul comunei Baraganul, in
vederea utilizarii excedentului ce se va inregistra la finele anului 2018, conform
destinațiilor prevăzute de lege
Luând in discuție:
-Expunerea de motive a primarului comunei Bărăganul;
-Raportul compartimentului de specialitate ;
Având în vedere:
-prevederile art.58 din Legea 273/2006 privind finanțele publice cale cu modificările si
completările ulterioare;
In baza art.45 al.1 si 2 , lit.(a) si art.115, al.l, lit.(b) din Legea 215/2001 privind
administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare se emite
următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aproba imputernicirea domnului Bivolaru Victor, primarul comunei Baraganul, in
vederea utilizarii excedentului ce se va inregistra la finele anului 2018.
Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta persoanelor interesate, prin grija
secretarului comunei Baraganul.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
LUCA VIOREL

CLOSCA LIVIU GEORGEL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.104
din 29 Noiembrie 2018
privind : suplimentarea lucrărilor de execuție la investiția ”Extindere rețea canalizare
comuna Chiscani, Județul Brăila”
Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în şedință ordinară în data de
29.11.2018;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.12704/21.11.2018;
- referatul de specialitate compartiment achiziții publice 12703/21.11.2018;
- dispoziția de șantier nr.755/15.10.2018 a S.C. PROIECT GALAȚI referitoare la proiect
nr.5038/2010-Extindere rețea de canalizare comuna Chiscani, jud.Brăila;
- H.C.L. nr.23/19.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Chiscani, Județul Brăila pentru anul 2018;
- prevederile art.122, lit.”i” din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, corespondent în dispozițiile art.221, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.98/2016;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. "b", alin.(4) lit."d", art. 45 alin. (1) și art. 115
alin.1 lit."b" din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Se aprobă suplimentarea lucrărilor de execuție la investiția ”Extindere rețea
canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila”.
(2) Se aprobă suplimentarea valorii contractului de lucrari nr.7282/18.10.2012 cu
suma de 122.236,32 lei fără TVA, obiectul nr.7 din Devizul Anexa nr.1, parte integrantă la
prezenta hotărâre, pentru continuarea lucrarilor la investiția ”Extindere rețea canalizare
comuna Chiscani, Județul Brăila ,ce va fi suportată din bugetul local pe anul 2018.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chiscani, prin
compartimentele de specialitate și la cunoștință celor interesați prin grija secretarului
comunei.
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Chiscani si pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

BOGDAN RELU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.106
din 29 Noiembrie 2018
privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru
anul 2019
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art.15, alin(2) ,art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din
Constituția României, republicată;
-art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45, art.117, lit.h) si art.117” din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
-art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761
alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
-art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu completările ulterioare;
-Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
-art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
-art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
-art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
-art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
-art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
-art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,
republicată;
-art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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-art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 39/2002;
-art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
-Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul
Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
-Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/23.11.2015;
-ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la
componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei
CHISCANI este următoarea:
Rangul IV – CHISCANI, STATIUNEA LACU SARAT
Rangul V – LACU SARAT, VARSATURA
luând act de:
Referatul de aprobare al primarului comunei CHISCANI;
-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei CHISCANI nr.12266/ 2018 ;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei CHISCANI;
-luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază
dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse
financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,
-ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2019 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,
-în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1)Pentru anul fiscal 2019, impozitele şi taxele locale,datorate de contribuabili
persoane fizice si juridice , se indexeaza cu 1,34% fata de impozitele si taxele datorate
pentru anul 2018 stabilite prin HCL nr.92/2017.
(2) Impozitele si taxele locale , precum si taxele speciale , pentru anul 2019 se
stabilesc potrivit prezentei hotarari.
(3) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor
locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după
caz, de către Consiliul Local al Comunei CHISCANI, sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt
creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30
septembrie inclusiv.
(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului
prin care se constituie dreptul de superficie,concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă,
şi se plăteşte lunar, până la data de 25 ale lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului.
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(3) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1) şi (2), contribuabilii datorează
majorări de întârziere de 1%, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Art.3 Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului local de către
contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare,
se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Art.4 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, după cum
urmează:
-în cazul impozitului pe clădiri la _10__%;
-în cazul impozitului pe teren la _10__%;
-în cazul impozitului pe mijloacele de transport la _10__%.
Art.5 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice, după
cum urmează:
-în cazul impozitului pe clădiri la _2__%;
-în cazul impozitului pe teren la _2__%;
-în cazul impozitului pe mijloacele de transport la _2__%.
Art.6 Pentru anul fiscal 2019, cotele adiţionale prevăzute la art. 489 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, se stabilesc după cum urmează:
în cazul impozitului pe cladiri si impozitul teren se poate majora cu pana la 500% faţă de
nivelurile stabilite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan;
Art.7 Impozitul pe cladirile/terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice care
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel
mult 6 luni, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul
fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie.
Art.8 Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de
_40__ lei, inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de
către debitori.
Art.9 Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii persoane
fizice şi juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până în ultima zi a
primei luni din trimestrul următor celui de raportare, conform prevederilor art. 162 alin. 2 lit. b)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, astfel:
pentru persoane fizice – __150__ lei;
pentru persoane juridice – 1.000 lei.
Art.10 Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019 şi este aplicabilă în anul fiscal 2019.
Art.11 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
CHISCANI, prin aparatul său de specialitate.
Art.12 (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei CHISCANI
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei CHISCANI și prefectului județului BRAILA
și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului,
precum și pe pagina de internet www.primariachiscani.ro.
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Chiscani si pe pagina proprie de internet.
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.107
din 29 Noiembrie 2018
privind: majorarea cu 300% a impozitului pe cladire, incepand cu anul 2019, pentru
Complex multifunctional situat in Statiunea Lacu Sarat proprietar SC UNITA Holding
Turism SA – Sucursala Traian, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire
neingrijita
Consiliul local al Comunei Chiscani intrunit in sedinta ordinara,
Examinand proiectul de hotarare privind majorarea cu 300% a impozitului pe cladire,
incepand cu anul 2019 pentru Complex multifunctional situat in Statiunea Lacu Sarat
proprietar SC UNITA Holding Turism SA – Sucursala Traian, ca urmare a constatarii starii
tehnice de cladire neingrijita – proiect din initiativa primarului;
Analizand referatul Compartimentului Impozite si Taxe locale nr.12263/2018 – prin
care se propune majorarea cu 300% a impozitului pe cladire, incepand cu anul 2019, pentru
Complex multifunctional situat in Statiunea Lacu Sarat proprietar SC UNITA Holding Turism
SA – Sucursala Traian, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita;
In conformitate cu prevederile art.489 alin.5,6,7 si 8, coroborat cu art.456 din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.168 din HG
1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HCL 93/2017 privind aprobarea
Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite
situate in intravilanul comunei Chiscani;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispozitiilor art.36 al.4 lit.c, art.39 al.1 si art.45 din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba majorarea cu 300% a impozitului pe cladire, incepand cu anul 2019, pentru
Complex multifunctional situat in Statiunea Lacu Sarat proprietar SC UNITA Holding Turism
SA – Sucursala Traian, ca urmare a constatarii starii tehnice de cladire neingrijita.
Art.2 Cladirea Complex multifunctional situat in Statiunea Lacu Sarat proprietar SC UNITA
Holding Turism SA – Sucursala Traian, se incadreaza in categoria cladirilor neingrijite , in
baza criteriilor stabilita prin regulamentul aprobat prin HCL 93/2017.
Art.3 Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Compartimentul Impozite si Taxe
locale.
Art.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei CHISCANI în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei CHISCANI și prefectului județului BRAILA și
se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum
și pe pagina de internet www.primariachiscani.ro.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

BOGDAN RELU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.108
din 29 Noiembrie 2018
privind: alocare sumei de 7200 lei din bugetul local pentru elevii din cadrul Școlii
Gimnaziale Chiscani, care s-au calificat și participă la Campionatul European de
Karate Fudokan din Portoroz – Slovenia.
Consiliul Local Chiscani , întrunit în ședință ordinară la data de 29 noiembrie 2018;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.12602/19.11.2018;
- raportul de specialitate al compartimentului financiar - contabil nr.12601/19.11.2018;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiscani;
- cererile părinților celor patru elevi din cadrul Școlii Gimnaziale prin care solicită sprijin
financiar în vederea deplasării în Portoroz – Slovenia;
- H.C.L. nr.23/19.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Chiscani, Județul Brăila pentru anul 2018;
- prevederile art.5, alin.(3), art.20, alin.1, lit.”i” din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.6, art.115 din Legea nr.215/2001
privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 7200 lei , sprijiin financiar pentru un număr de patru elevi
din cadrul Școlii Gimnaziale Chiscani, care s-au calificat și participă la Campionatul
European de Karate din Portoroz Slovenia.
Art.2 Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local pe bază de documente
justificative.
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Chiscani, prin
compartimentul financiar - contabil.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică primarului
comunei Chiscani, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se comunică Instituției
Prefectului – Județul Brăila, prin grija secretarului comunei Chiscani.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

BOGDAN RELU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.109
din 29 Noiembrie 2018
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Compartimentului
de Asistenţă Socială organizat la nivelul comunei Chiscani, județul Brăila
Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.11.2018;
Analizând referatul de aprobare al primarului,nr.12504/2018, precum şi raportul
Compartimentului Asistenţă Socială nr.12503/2018 prin care se propune aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială
organizat la nivelul comunei Chiscani, județul Brăila;
Având avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Chiscani;
În baza H.C.L.nr.64/2018 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Primarului comunei Chiscani;
În conformitate cu art. 6 din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2), lit. a), alin.(3) lit.b),art.45 alin.1 şi art.115 alin.(1)
lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă
Socială organizat la nivelul comunei Chiscani, județul Brăila, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Chiscani, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul de Asistenţă
Socială iar prin grija secretarului va fi adusă la cunoștință publică și comunicată Instituției
Prefectului Județului Brăila, primarului ,compartimentului de asistență socială.
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Chiscani si pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

BOGDAN RELU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.110
din 29 Noiembrie 2018
privind : aprobarea acordării unui drept de servitute aeriană de trecere cu titlu oneros
asupra terenului în suprafață de 31 m.p., între imobilul situat pe Aleea Centrală, nr.2 și
imobilul situat pe Aleea centrală nr.5A , Stațiunea Lacu Sărat, comuna Chiscani,
Județul Brăila, proprietate publică a comunei Chiscani, în favoarea SC ELDOMIR
IMPEX SRL, în vederea realizării lucrării ”Construire pasarelă suspendată”.
Consiliul Local al Comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la
data de 29.11.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.12661 /20.11.2018;
- Raportul de specialitate al compartimentului impozite si taxe, compartimentului
urbanism și compartimentului juridic nr.12660 /20.11.2018;
- Cererea nr.2981/ 08.11.2018, înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.
12148/2018 a SC ELDOMIR IMPEX SRL, prin reprezentant Dogărescu Vasile ;
- Raportul de evaluare asupra terenului –intocmit de expert evaluator ANEVAR
Androniu Cosmin ;
- rapoartele comisiilor de specialitate;
- Memoriul tehnic de prezentare al pasarelei suspendate ;
- Prevederile H.C.L.nr.100/2017 privind actualizarea inventarului bunurilor ce
alcătuiesc domeniul public al comunei Chiscani;
- prevederile art.756, alin.(1), art.761, alin.(3), art.762, alin.(2) din Cod civil;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 20, alin.(1), lit.”e” și art.28, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.21, lit.”a” din Legea nr.195/2006 - legea cadru a descentralizării;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.”c”,alin.5 lit. “a” si art 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală republicată;
- În temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul în suprafață 31 m.p., proprietate
publică a comunei Chiscani, Județul Brăila, între imobilul situat pe Aleea Centrală, nr.2 și
imobilul situat pe Aleea centrală nr.5A , stațiunea Lacu Sărat, comuna Chiscani, Județul
Brăila, în favoarea SC ELDOMIR IMPEX SRL, prin reprezentant Dogărescu Vasile.
Art.2 (1) Se aprobă acordarea unui drept de servitute aieriană de trecere cu titlu oneros în
favoarea SC ELDOMIR IMPEX SRL, prin reprezentant Dogărescu Vasile, asupra terenului în
suprafață de 31 m.p., teren aparținând domeniului public al comunei Chiscani, între imobilul
situat pe Aleea Centrală, nr.2 și imobilul situat pe Aleea Centrală nr.5A Stațiunea Lacu Sărat,
comuna Chiscani, Județul Brăila,
în vederea realizării lucrării ”Construire pasarelă
suspendată ” (2) Dreptul de servitute aeriană de trecere se constituie pe o perioadă de 30 ani
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și poate fi reînnoit pe perioade succesive , pe întreaga durată de existență a obiectivului
identificat la art.2(1).
Art.3 (1) Se aprobă încheierea, în formă autentică, a unei convenții de constituire a
dreptului de servitute aeriană de trecere cu titlu oneros .
(2) Se dispune notarea în Cartea Funciară a dreptului de servitute aeriană de trecere
cu titlu oneros constituit prin art.2.
Art.4 (1) Pentru afectarea fondului dominant, respectiv 31 m.p., SC ELDOMIR IMPEX SRL,
prin reprezentant Dogărescu Vasile, se obligă să achite o despăgubire anuală in sumă de
1679 lei echivalent a 360 euro, Comunei Chiscani, conform Raportului de evaluare.
(2) Pretul va fi indexat anual cu rata inflaţiei, comunicată de organele abilitate în acest
sens, conform legii.
Art.5 Se mandatează domnul Cojea Busuioc Costică, primarul comunei Chiscani să
semneze actul autentic privind constituirea dreptului de servitute aeriană de trecerecu titlu
oneros.
Art.6 Taxele notariale, cele privind înscrierea în Cartea Funciară precum și suma de 595 lei
reprezentând raportul de evaluare al imobilului întocmit de către expert evaluator ANEVAR
vor fi suportate de beneficiarul superficiei.
Art.7 Prezenta hotărâre va fi făcută publică și comunicată instituțiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

BOGDAN RELU
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.111
din 29 Noiembrie 2018

privind : aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fără licitație
publică asupra terenului în suprafață de 190 m.p., proprietate privată a comunei
Chiscani, Județul Brăila,situat în comuna Chiscani, Județul Brăila, strada Câmpului,
Nr.72, către domnii Manole Petrea și Manole Iana, soți.
Consiliul Local al Comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la
data de 29.11.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.12282/12.11.2018;
- Raportul de specialitate al compartimentului impozite si taxe, compartimentului urbanism și
compartimentului juridic nr.12281/12.11.2018;
- Cererea domnilor Manole Petrea și Manole Iana, soți, înregistrată la sediul instituției noastre
sub nr.11234/2018;
- Raportul de evaluare asupra terenului–intocmit de expert evaluator ANEVAR Androniu
Cosmin;
- rapoartele comisiilor de specialitate;
- Prevederile H.C.L.nr.101/2017 privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc
domeniul privat al comunei Chiscani;
232

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.1/2019_____________
- HCL nr.16/30.01.2018 privind modificarea HCL nr.90 /2017 privind actualizarea
Regulamentului privind inchirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra
terenurilor apartinand domeniului privat al comunei Chiscani, județul Brăila,aprobat prin HCL
30/2016;
- Prevederile art.693-701 din Legea nr.287/2009 Cod Civil, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 20, alin.(1), lit.”e” și art.28, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.21, lit.”a” din Legea nr.195/2006 - legea cadru a descentralizării;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.”c”,alin.5 lit. “b” si art 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală republicată;
- În temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan în suprafață 190 m.p.,
proprietate privată a comunei Chiscani, Județul Brăila, situat în comuna Chiscani, Județul
Brăila, strada Câmpului, Nr.72, către domnii Manole Petrea și Manole Iana, soți.
Art.2 (1) Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, fără licitație publică
asupra terenului intravilan în suprafață de 190 m.p., proprietate privată a comunei Chiscani,
Județul Brăila, situat în comuna Chiscani, Județul Brăila, strada Câmpului, Nr.72, către
domnii Manole Petrea și Manole Iana, soți şi se stabileste prețul ce va fi achitat pentru
constituirea dreptului de superficie la suma de 355 lei/an, respectiv 29,6 lei/lună, conform
raportului de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR, Androniu Cosmin.
(2) Terenul mai sus menționat este înscris în Cartea Funciară a comunei Chiscani
având numărul cadastral 76053 și este identificat conform planului de amplasament și
delimitare a imobilului.
Art.3 Se aprobă încheierea unui contract de constituire a unui drept de superficie asupra
terenului intravilan în suprafaţă de 190 mp, situat în comuna Chiscani, Județul Brăila, strada
Câmpului, Nr.72, către domnii Manole Petrea și Manole Iana, soți.
Art.4 Constituirea dreptului de superficie se va face pe o perioada de 49 de ani cu
posibilitatea prelungirii, prin acordul partilor, la împlinirea termenului.
Art.5 (1) Beneficiarul dreptului de superficie va plăti suma datorată lunar până la data de 25
inclusiv alunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
(2) Preţul superficiei va fi indexat anual cu rata inflaţiei, comunicată de organele
abilitate în acest sens, conform legii.
Art.6 Se împuterniceste domnul Cojea Busuioc Costică, primarul comunei Chiscani să
semneze actul autentic privind constituirea superficiei.
Art.7 Taxele notariale, cele privind înscrierea în Cartea Funciară precum și suma de 595 lei
reprezentând raportul de evaluare al imobilului întocmit de către expert evaluator ANEVAR
vor fi suportate de beneficiarul superficiei.
Art.8 Prezenta hotărâre va fi făcută publică și comunicată instituțiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

BOGDAN RELU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.112
din 29 Noiembrie 2018
privind : modificarea H.C.L. nr.81/20.07.2018 privind aderarea comunei Chiscani în
cadrul Asociației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor ”IVETS”.
Consiliul Local al comunei Chiscani, întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018;
Având în vedere:
- raportul de aprobare al primarului comunei nr.12364/13.11.2018;
- referatul de specialitate al secretarului comunei nr.12363/13.11.2018;
- parcurgerea procedurii prevăzute la art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulteroare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.7 lit.”a”, alin.(9) din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 (1) Se aprobă îndreptarea unei erori materiale din preambulul HCL nr.81/20.07.2018
privind aderarea comunei Chiscani în cadrul Asociației pentru Supravegherea și Protecția
Animalelor ”IVETS”,în sensul că se înlocuiește lit.”c” alin.(7) al art.36 cu lit.”a”,alin.(7), al
aceluiași articol din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale.
(2) Se aprobă înlocuirea cuvântului ”aderare” cu ”asociere” din titulatura HCL privind
aderarea comunei Chiscani în cadrul Asociației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor
”IVETS” nr.81/20.07.2018 și din cuprinsul acesteia și va avea următorul cuprins:
”Asocierea comunei Chiscani cu Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor
”IVETS”
Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.81/20.07.2018 râmân în vigoare.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituție Prefectului – Județului Brăila, în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului comunei Chiscani.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

BOGDAN RELU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.113
din 29 Noiembrie 2018
privind: aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a Planului
anual de acţiune al compartimentului de asistență socială la nivelul comunei Chiscani,
judeţul Brăila
Consiliul Local al comunei Chiscani, judeţul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data
de 29.11.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani, înregistrat sub nr.12868/26.11.2018.;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de asistenţă socială, înregistrat sub
nr.12867/26.11.2018, cu propunerea de aprobare a Strategiei locale de dezvoltare a
serviciilor sociale și a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul
comunei Chiscani;
- Prevederile Anexei nr.3 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială
şi a structurii orientative de personal;
- Legea Asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Muncii și Justiției sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modeluluicadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul consiliului judetean/ consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;
- Prevederile art. 36, alin.(1),alin.(2), lit.a și d),alin.3 lit.(b) alin. (6) lit. a), pct. 2 ,raportate la
cele ale art.63 alin.(1), alin.(3) lit.”c”,alin.(4) lit.”a”, alin.5 lit.”a”,”c”și .”e” din Legea nr.
215/2001 actualizată privind administraţia publică locală cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45, alin.1 și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu
modificarile şi completările ulterioare , privind administraţia publică locală
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei
Chiscani ,pentru perioada 2018-2023, prevăzută în anexa nr.1 parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei
Chiscani, jud.Brăila pentru anul 2019 , prevăzut în anexa nr.2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de
Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiscani, județul
Brăila.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei comunei Chiscani
și se transmite prin grija secretarului comunei către:
- Instituţiei Prefectului judeţul Brăila.
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- Compartimentului asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Chiscani
- Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Brăila
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

BOGDAN RELU
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.114
din 29 Noiembrie 2018

privind : aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învațământ preuniversitar
de stat de la nivelul comunei Chiscani , județul Brăila, pe anul școlar 2019-2020, în
vederea emiterii avizului conform de către Inspectoratul Școlar Județean Brăila
Consiliul local al comunei Chiscani, judetul Braila, întrunit în ședință ordinară la data
de 29.11.2018;
Având în vedere:
- Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Braila, nr.15117/22.11.2018 înregistrată la
sediul UAT Comuna Chiscani sub nr.12796 /23.11.2018 prin care se solicita transmiterea
proiectului de rețea școlară pentru anul școlar 2019-2020;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.12975/28.11.2018;
- Referatul de specialitate al secretarului comunei nr.12974/28.11.2018;
- art.2, art.15, alin.(2), art.120, alin.(1) și art.121,alin.(1) și (2) din Constituția
României, republicată;
- art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- art.7, alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art.24, lit.”c” și art.28 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificările
și completările ulterioare;
- art.61, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
Prevederile O.M.E.N.nr.5235/ 2018 privind aprobarea Metodologiei pentru
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidența
efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar
pentru anul scolar 2019-2020.
Prevederile art.36 alin.(6) lit.”a”pct.1, art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1),lit.”b”din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
ART.1 Se aprobă proiectul rețelei școlare a unităților de învățămânr preuniversitar de stat de
la nivelul comunei Chiscani, județul Brăila pe anul școlar 2019-2020 , în vederea emiterii
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avizului conform de către Inspectoratul Școlar Județean Brăila, conform Anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 (1) Proiectul de rețea școlară, aprobat potrivit art.1 se transmite către Inspectoratul
Școlar Județean Brăila, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor
legale.
(2) Până la data de 21 decembrie 2018, Inspectoratul Școlae Județean Brăila
trebuie să emită avizul, urmând ca la proxima ședință Consiliul Local să aprobe rețeaua
școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Chiscani pe
anul școlar 2019-2020.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Chiscani și prefectului Județului
Brăila, Inspectoratului Școlar Județean Brăila și se aduce la cunoștință publică persoanelor
interesate.
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Chiscani si pe pagina proprie de internet.

INITIATOR
PRIMAR,
EC. COJEA BUSUIOC COSTICĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.115
din 21 Decembrie 2018
privind : alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Chiscani pe o perioada
de 3 luni ( decembrie 2018 - februarie 2019).
Având în vedere :
- referatul compartimentului juridic nr.13137/04.12.2018;
- raportul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Chiscani;
- prevederile art.9, alin.(1) și art. 10 din O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
- prevederile art.35, alin.(1), art.41 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată;
In temeiul art.45, alin.(1) coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată.
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Chiscani pentru o perioadă de
3 luni (decembrie 2018 - februarie 2019), în persoana domnului MUNTEANU NICOLAE .
Art.2 Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de noul consilier ales și la cunoștință publică prin
grija secretarului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.116
din 21 Decembrie 2018
privind: aprobarea achiziționarii unor servicii de consultanță juridică specializată,
asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în vederea apărării intereselor
comunei Chiscani, județul Brăila.
Consiliul local Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de
21.12.2018;
Avand in vedere
- Referatul de aprobare a primarului comunei Chiscani, judetul Braila nr.13152/2018;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei Chiscani nr.13151/ 2018;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate:
Prevederile art.1alin.(2) lit."b"din OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte
normative;
În baza prevederilor art.21 alin.3 din Legea administratiei publice locale, republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin(1) , art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă achizitionarea serviciului de consultanta juridica specializată asistenta si
reprezentare in fata instantelor judecatoresti in vederea apararii intereselor comunei
Chiscani,judetul Braila,a Institutiei Primarului comunei Chiscani si a Consiliului Local
Chiscani, atat in litigiile si raporturile juridice viitoare cat si in litigiile aflate in curs de judecata,
in conditiile respectarii prevederilor Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.2 Se mandateaza primarul comunei Chiscani, sa încheie și să semneze contractul avand
ca obiect serviciile juridice mentionate la art.1.
Art.3 Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi
suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Chiscani, judetul Braila,în anul
2019.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin
compartimentul achizitii publice din cadrul Primariei comunei Chiscani.
Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor abilitate compartimentului financiarcontabil, compartiment achizitii publice prin grija secretarului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.117
din 21 Decembrie 2018
privind : rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Chiscani, pe
anul 2018.
Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în şedință ordinară în data de
21.12.2018;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.13475 /2018;
- raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil nr. 13422 / 2018;
- Prevedrile legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;OUG 78/2018 cu privire la
rectificarea bugetului de start pe anul 2018; OUG nr.101/2018 cu privire la rectificarea
bugetului de start pe anul 2018
- prevederile art.33 alin.3 lit.”b” si alin.5 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr.227 /10.12.2018 a Consiliului Județean Brăila privind rectificarea repartizării pe
unități administrativ teritoriale a fondului constituit la dispoziția CJBrăila reprezentând cota de
17,25 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,pentru anul 2018.
- Decizia nr.16/10.12.2018 AJFP Brăila privind redistribuirea pe UAT-uri a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea aăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, orașelor și mun.Brăila, pe anul 2018.
- prevederile art.57 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.4 lit. "a", art. 45 alin. (2)lit.a) și art. 115 alin.1
lit."b" din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Chiscani, pe
anul 2018, conform anexei , parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei prin compartimentul financiar- contabil.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea la cunostinţa publică si va fi transmisă
persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului Brăila, în vederea efectuării controlului de
legalitate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.118
din 21 Decembrie 2018
privind : actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare
dispensar uman – Chiscani”.
Consiliul Local al Comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data
de 21.12.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.13083/03.12.2018;
- Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice nr.13082/03.12.2018;
- prevederile H.C.L. nr.38/24.04.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții”Reabilitare
dispensar uman – Chiscani”;
- prevederile H.C.L. nr.43/09.05.2017 privind aprobarea ascocierii comunei Chiscani, prin
Consiliul Local Chiscani, cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea
și realizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare dispensar uman – Chiscani”;
- prevederile H.C.L.nr.71/31.08.2017 privind aprobarea devizului general și a proiectului
tehnic actualizat ale obiectivului de investiții”Reabilitare dispensar uman – Chiscani”;
- Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 2867/16.03.2018;
- prevederile art.10, alin.(4) lit.”c” din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor
de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevderile art.44, alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.”b” si art 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală republicată;
- În temeiul art.39 alin.(1) , ale art. 45 alin.(1)din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 (1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții”Reabilitare
dispensar uman – Chiscani” după încheierea contractului de achiziție publică
nr.2867/16.03.2018, după cum urmează:
Valoarea totală actualizată 955.239,64 lei, din care
Valoare cofinanțare Consiliul Județean Brăila 300 .000 lei
Valoare buget local 655.239,64 lei
(2) Devizul general actualizat este prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Chiscani prin compartimentul financiar – contabil și compartimentul achiziții publice.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Brăila și va fi adusă la
cunoștință publică prin grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.119
din 21 Decembrie 2018
privind : actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții”Școala cu clasele
I-IV Lacu Sărat, comuna Chiscani, cu schimbare de destinație în Grădinița Lacu Sărat”,
după încheierea contractului de achiziție publică.
Consiliul Local al Comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data
de 21.12.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.13093/03.12.2018;
- Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice nr.13092/03.12.2018;
- prevederile H.C.L. nr.25/14.03.2017 privind aprobarea investiției”Școala cu clasele I-IV Lacu
Sărat, comuna Chiscani, cu schimbare de destinație în Grădinița Lacu Sărat” și a valorii
estimate conform Anexei 3 – MDRAPFE;
- prevederile H.C.L. nr.81/25.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și
asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul
de stat prin PNDL conform prevederilor art.8, alin.(3) din OMDRAP nr.1851/2013, aferente
obiectivului ”Școala cu clasele I-IV Lacu Sărat, comuna Chiscani, cu schimbare de destinație
în Grădinița Lacu Sărat”;
- Contractul de achiziție publică de lucrări nr.10694/ 04.10.2018;
- prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentr aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G.
nr.28/2013;
- prevederile art.10, alin.(4) lit.”c” din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor
de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art.44, alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.”b” si art 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală republicată;
- În temeiul art.39 alin.(1), ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 (1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”Școala cu
clasele I-IV Lacu Sărat, comuna Chiscani, cu schimbare de destinație în Grădinița Lacu
Sărat” după încheierea contractului de achiziție publică nr.10694/ 04.10.2018, după cum
urmează:
Valoarea totală actualizată: 1.613.431,272 lei, din care:
Valoare buget de stat (eligibil PNDL) : 941.464,704 lei
Valoare buget local : 671.966,568 lei
(2) Devizul general actualizat este prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă a
prezentei hotărâri.
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Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Chiscani prin compartimentul financiar – contabil și compartimentul achiziții publice.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Brăila și va fi adusă la
cunoștință publică prin grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.120
din 21 Decembrie 2018
privind : actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și
extindere sediu primărie și amenajare parcare, comuna Chiscani, Județul Brăila"
Consiliul Local al Comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la
data de 21.12.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.13095/03.12.2018;
- Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice nr.13094/03.12.2018;
- prevederile H.C.L. nr.37/24.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și extindere sediu primărie și amenajare parcare,
comuna Chiscani, Județul Brăila";
- Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3436/ 30.03.2018
- Prevderile art.44, alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10, alin.(4) lit.”c” din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor
de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.”b” si art 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală republicată;
- În temeiul art.39 alin.(1) și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 (1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare
și extindere sediu primărie și amenajare parcare, comuna Chiscani, Județul Brăila" după
încheierea contractului de achiziție publică nr.3436/ 30.03.2018 , după cum urmează:
Valoarea totală a investiției: 2.097.814 lei
Valoare actualizată 1.592.336,90 lei, sumă ce va fi suportată din bugetul local.
(2) Devizul general actualizat este prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Chiscani prin compartimentul financiar – contabil și compartimentul achiziții publice.
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Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Brăila și va fi adusă la
cunoștință publică prin grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.121
din 21 Decembrie 2018
privind: actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat
al comunei Chiscani, Județul Brăila
Consiliul Local Chiscani , întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2018;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr. 13153 / 04.12.2018;
- raportul de specialitate al compartimentului registru agricol nr.13133/ 04.12.2018;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiscani;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
În baza art.36, alin.(1) și alin.(2), lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(3), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat
al comunei Chiscani, Județul Brăila, conform anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2 Odată cu aprobarea prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.101/2017.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chiscani, prin
compartimentele de specialitate, iar secretarul comunei o va comunica Instituției Prefectului –
Județul Brăila, precum și celor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.122
din 21 Decembrie 2018
privind: actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Chiscani.
Consiliul Local al comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în șdință ordinară la
21.12.2018;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr. 11217 /16.10..2018;
- raportul de specialitate al compartimentului registru agricol nr.11216 /16.10.2018;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiscani;
- prevederile art.21, alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publică cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 36, alin.(1) si (2) lit.”c”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală;
În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001,
privind Administraţia publică locală , cu modificarile si completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Chiscani, conform anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea HCL
nr.100/2017 se modifică și se completează în mod corespunzător.
Art.3 Primarul comunei Chiscani, județul Brăila, cu sprijinul compartimentelor de specialitate
va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4 Secretarul comunei va comunica şi înainta autorităţilor şi persoanelor interesate,
prezenta hotărâre.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.123
din 21 Decembrie 2018
privind : Aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor
comerciale și a serviciilor în Comuna Chiscani Brǎila
Consiliul local al Comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de
21.12.2018;
La inițiativa Primarului Comunei Chiscani;
Avand in vedere referatul de specialitate al Compartimentului Impozite si Taxe;
In conformitate cu prevederile OG 99/2000 privind comercializarea produselor si
serviciilor de piata, aprobata prin Legea nr.650/2002, republicata, HG nr.333/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.99/2000 privind comercializarea
produselor si serviciilor de piata, HG nr.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si
servicii de piata in unele zone publice;
- prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii concurenței nr.21/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 legea
administratiei publice locale,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea activităților
comerciale și a serviciilor în Comuna Chiscani, conform anexei , parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Regulamentul, prevăzut la alin. (1) va intra în vigoare începand cu data de
01.01.2019.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei CHISCANI în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei CHISCANI și prefectului județului BRAILA și
se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum
și pe pagina de internet www.primariachiscani.ro.
INITIATOR
PRIMAR,
EC. COJEA BUSUIOC COSTICĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.124
din 21 Decembrie 2018
privind : prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei
Chiscani aprobat prin H.C.L. Chiscani nr.59/30.11.2000 și prelungit prin H.C.L.
nr.65/23.12.2015 până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai
târziu de data 31.12.2023.
Consiliul Local al Comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data
de 21.12.2018;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr. 13417 / 10.12.2018;
- raportul de specialitate al compartimentului urbanism nr. 13416 / 10.12.2018;
- adresa Consiliului Județean Brăila nr.22896/27.11.2018 înregistrată la sediul instituției
noastre sub nr.12969/28.11.2018;
- H.C.L. nr.5930.11.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General preliminar și a
Regulamentului Local de Urbanism preliminar;
- H.C.L. nr.65/2.12.2018 privind prelungirea valabilității PUG al comunei Chiscani;
- prevederile art.21 și art.22 din Secțiunea 2 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea
teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată (r1), cu modificările şi
completările
ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.85/2012 pentru modificarea alin.(1), pct.3 al art. 46 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
- prevederile Legii nr.303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr.
85/2012
pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
și
urbanismul;
- prevederile O.U.G. nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e şi ale
art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă ca termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General (P.U.G.) însușit
prin
H.C.L. Chiscani nr.59/30.11.2000 să fie prelungit până la data aprobării, în condiţiile legii, a
noii
documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2023.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Chiscani prin compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.
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Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Brăila și va fi adusă la
cunoștință publică prin grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.125
din 21 Decembrie 2018
privind: darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energeticea unui
teren în suprafață de 115 mp, situat în stațiunea Lacu Sărat, Aleea Principală, către
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., în vederea realizării
lucrării ”Racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent stație de bază
pentru servicii de comunicații electronice”
Consiliul Local Chiscani , întrunit în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2018;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.13135/04.12.2018;
- raportul de specialitate al compartimentului urbanism nr.13134/04.12.2018;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiscani;
- solicitarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A
nr.16538/18.10.2018 înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.11380/19.10.2018;
- prevederile art.12, alin.(2), (3), (4) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și gazelor
naturale;
- prevederile art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(6), lit.”a”, punctul 14 și art.124 din Legea
nr.215/2001 a administrației publice locale, actualizată, cu modificările și completările
ulterioare.
Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă la
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.39, alin.(1), art.45, alin.(3) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea
nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată, actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a
unui teren în suprafață de 115 mp, situat în comuna Chiscani,stațiunea Lacu Sărat, Aleea
Centrală, județul Brăila, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord
S.A., în vederea realizării lucrării”Racordare la rețeaua electrică a locului de consum
permanent stație de bază pentru servicii de comunicații electronice”
(2) Identificarea terenului precizat este prezentată în avizul CTA SDEE Brăila nr.8356/
2018.
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Art.2 Predarea-primirea terenului va fi făcută în baza unui proces verbal încheiat între părți.
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Chiscani, prin
compartimentul urbanism.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică primarului
comunei Chiscani, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se comunică Instituției
Prefectului – Județul Brăila, prin grija secretarului comunei Chiscani.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.126
din 21 Decembrie 2018
privind : aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fără licitație
publică asupra terenului în suprafață de 733 m.p., proprietate privată a comunei
Chiscani, Județul Brăila,situat în sat Lacu Sărat, comuna Chiscani, Județul Brăila, CV.
8, P 462, Lot.2, către domnul Popa Ghiocel.
Consiliul Local al Comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data
de 21.12.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.13141/04.12.2018;
- Raportul de specialitate al compartimentului impozite si taxe, compartimentului urbanism și
compartimentului juridic nr.13140/04.12.2018;
- Cererea domnului Popa Ghiocel, înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.12702/2018;
- Raportul de evaluare asupra terenului –intocmit de expert evaluator ANEVAR Androniu
Cosmin;
- rapoartele comisiilor de specialitate;
- Prevederile H.C.L.nr.101/2017 privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc
domeniul privat al comunei Chiscani;
- HCL nr.16/30.01.2018 privind modificarea HCL nr.90 /2017 privind actualizarea
Regulamentului privind inchirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra
terenurilor apartinand domeniului privat al comunei Chiscani, județul Brăila,aprobat prin HCL
30/2016;
- Prevederile art.693-701 din Legea nr.287/2009 Cod Civil, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 20, alin.(1), lit.”e” și art.28, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.21, lit.”a” din Legea nr.195/2006 - legea cadru a descentralizării;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
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- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.”c”,alin.5 lit. “b” si art 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală republicată;
- În temeiul art.39 alin.(1), art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, actualizată,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul intravilan în suprafață 733 m.p.,
proprietate privată a comunei Chiscani, Județul Brăila, situat în sat Lacu Sărat, comuna
Chiscani, Județul Brăila, CV. 8, P 462, Lot.2, către domnul Popa Ghiocel.
Art.2 (1) Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, fără licitație publică
asupra terenului intravilan în suprafață de 733 m.p., proprietate privată a comunei Chiscani,
Județul Brăila, situat în sat Lacu Sărat, comuna Chiscani, Județul Brăila, CV. 8, P 462, Lot.2,
către domnul Popa Ghiocel şi se stabileste prețul ce va fi achitat pentru constituirea dreptului
de superficie la suma de 2404 lei/an, respectiv 200 lei/lună, conform raportului de evaluare
întocmit de evaluator ANEVAR, Androniu Cosmin.
(2) Terenul mai sus menționat este înscris în Cartea Funciară a comunei Chiscani
având numărul cadastral 75914 și este identificat conform planului de amplasament și
delimitare a imobilului.
Art.3 Se aprobă încheierea unui contract de constituire a unui drept de superficie asupra
terenului intravilan în suprafaţă de 733 mp, situat în sat Lacu Sărat, comuna Chiscani,
Județul Brăila, CV. 8, P 462, Lot.2, către domnul Popa Ghiocel.
Art.4 Constituirea dreptului de superficie se va face pe o perioada de 49 de ani cu
posibilitatea prelungirii, prin acordul partilor, la împlinirea termenului.
Art.5 (1) Beneficiarul dreptului de superficie va plăti suma datorată lunar până la data de 25
inclusiv alunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
(2) Preţul superficiei va fi indexat anual cu rata inflaţiei,comunicată de organele
abilitate în acest sens, conform legii.
Art.6 Se împuterniceste domnul Cojea Busuioc Costică, primarul comunei Chiscani să
semneze actul autentic privind constituirea superficiei.
Art.7 Taxele notariale, cele privind înscrierea în Cartea Funciară precum și suma de 595 lei
reprezentând raportul de evaluare al imobilului întocmit de către expert evaluator ANEVAR
vor fi suportate de beneficiarul superficiei.
Art.8 Prezenta hotărâre va fi făcută publică și comunicată instituțiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.127
din 21 Decembrie 2018

privind : radierea debitelor reprezentând amenzi contravenționale, contravenienți
persoane fizice, înlocuite cu muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâri
judecătorești și executate de către persoanele fizice contraveniente.
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Consiliul local Chisani, întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018;
Având în vedere:
- rerefatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.13463 / 2018;
- referatul nr.13447 / 11.12.2018 întocmit de doamna Dumitraș Sefora, responsabil cu
procedura de urmărire și debitare a amenzilor și de viceprimarul Pospai Geanina;
- art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;
- prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în
folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale;
- prevederile art.22, Titlul II, Cap.I din Legea nr.207/2015 privinf Codul de Procedură Fiscală;
- ținând cont de prevederile art.36, alin.(4), lit.”a” și ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației
public locale, republicată, cu mdificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1), alin.(2), lit.”a” și ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă radierea debitelor reprezentând amenzi contravenționale, contravenienți
persoane fizice, înlocuite cu muncă neremunerată în folosul comunității prin hotărâri
judecătorești și executate de către persoanele fizice contraveniente.
Art.2 Fac obiectul acestor radieri contravenienții persoanele fizice nominalizate în anexa
parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
compartimentul financiar – contabil, impozite și taxe, executări silite, resurse umane.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată celor interesați prin
grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNA,
ENACHE MARCELA

MUNTEANU NICOLAE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.67
din 24 Octombrie 2018
privind: „Aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru
„Proiect integrat privind: infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale,
canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de epurare, prima infiintare si dotare
centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul Braila „ finantat prin Masura
322”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Analizand expunerea de motive a primarului comunei Jirlau prin care se propune
aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare
a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – SA pentru „Proiect integrat privind:
infrastructura de drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare
menajera si statie de epurare, prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool,
comuna Jirlau, judetul Braila „ finantat prin Masura 322”,
Luand in considerare prevederile art.1, alin 1 si 2, precum si ale art.3 din ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea
absorbtiei fonurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si
dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele
rurale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.262/2009;
Tinand cont de prevederile art.2 si cele ale art.4 alin 4(5) din contractul de finantare
nerambursabila nr. C322010920900017/19.11.2015 - C0720000T210920900017/19.11.2015
incheiat intre comuna Jirlau si AFIR Bucuresti.

Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare
economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi
control.

Avand in vedere prevederile art. 36 alin 2, lit.c, alin.4, lit.l din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata:
In temeiul art.45 alin 1, precum si cele ale art. 115 alin1, lit. b din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba solicitarea de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie din partea
FNGCIMM Bucuresti in valoare de 3.399.642,40 lei pentru obtinerea avansului prevazut in
Contractul
de
finantare
nr.
C322010920900017/19.11.2015
C0720000T210920900017/19.11.2015 cu obiectul „Proiect integrat privind: infrastructura de
drumuri – asfaltare strazi comunale, canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de
epurare, prima infiintare si dotare centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlau, judetul
Braila„.
Art.2 Se aproba plata comisionului de garantare in suma de 20.397,85 lei pentru prelungirea
termenului de valabilitate a scrisorii de garantie prevazuta la art.1 .
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Art.3 Numarul de luni pentru care se solicita prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii
de garantare emisa de FNGCIMM IFNSA Bucuresti este de 12 luni, respectiv de la
19.11.2018 pana la 19.11.2019 pentru proiectul mentionat mai sus.
Art.4 Primarul comunei Jirlau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Braila si se va face
publica prin afisare la sediul Primariei prin grija secretarului comunei.
Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

PURICE MIRELA
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.68
din 24 Octombrie 2018

privind: aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr.
307/27.09.2018 privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Jirlău, judetul Braila, pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.10.2018
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 307/27.09.2018 si raportul de specialitate al
compartimentului fianciar contabil;
Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiei pentru pentru
probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi control.
In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 litera ”b”, alin.6 lit.”a”, , art. 43 alin 1), art.45 si art.115 din
Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Dispozitia Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 307/27.09.2018
privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlău, judetul Braila, pe
anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul financiar
contabil.
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata, Institutiei Prefectului Judetul Braila, precum si celor
interesati de catre secretarul comunei.
Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

PURICE MIRELA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.69
din 24 Octombrie 2018
privind: „Aprobarea modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Jirlău, judetul Braila, pe anul 2018”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
• raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind
modificarea bugetului local pe anul 2018.
• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau;
• prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
• prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
• prevederile H.C.L. Jirlau nr. 5/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Jirlau pe anul 2018;
• raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Jirlău
,judetul Braila pe anul 2018,conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi.
Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

PURICE MIRELA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.70
din 24 Octombrie 2018
privind: “Aprobarea indicatorilor tehnico-economici dupa atribuirea contractelor de
achizitie publica ai obiectivului de investitii „Modernizare drumuri in comuna
Jirlau,judet Braila”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU

Având în vedere:
-Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici dupa atribuirea contractelor de achizitie publica
ai investitiei „Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila”
-Raportul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice;
-Dispozitiile art.41,alin.1 si 2 si art.44 din Legea nr.273/2006,privind finantele publice
locale ,cu modificarile si completarile ulterioare;
-OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare localã
-Ordinul ministrului MDRAP nr.1851/2013 privind sursele de finantare a PNDL
-H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;
-raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
In baza prevederilor:
-art. 36, alin.(2), lit.(b), alin.4, lit.d, alin.6, lit.a, pct.11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul :art. 45 alin. (1), art.115, alin.(1, lit.b
din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici dupa atribuirea contractelor de achizitie
publica ai obiectivului de investitii „Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila”,
conform Devizului general- anexa nr. 1 la prezenta hotarare, intocmit de catre SC DRUM
DESIGN SRL FOCSANI, VRANCEA, dupa cum urmeaza :
- lungimea totala a investitiei: 11.963,59 m .
- valoarea totala a investitiei este de 12.377.025,24 lei cu TVA inclus, din care
11.301.066,32 lei reprezentand constructii montaj si 564.379,11 lei reprezentand
cheltuieli diverse si neprevazute.
- Durata de realizare C+M – 23 luni.
Art.2 In baza OUG nr.28/2013 privind dezvoltarea infrastructurii in mediul rural si a
OMDRAP nr.1851/2013 privind sursele de finantare si a contractului de finantare nr.
3616/04.12.2017, in bugetul local va fi prevazuta suma de 371.754,81 lei reprezentand
partea de cofinantare a comunei Jirlau, judetul Braila, in cadrul obiectivului de investitii
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„Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila”, conform devizului general intocmit pe
surse de finantare – anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.3 Investitia va fi prevazuta in bugetul local, multianual, in functie de prevederile bugetare
alocate anual din bugetul de stat si din bugetul local.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire si efectuarea demersurilor legale in vederea implementarii
obiectivului de investitii „Modernizare drumuri in comuna Jirlau,judet Braila”, se obliga
primarul comunei Jirlau prin aparatul de specialitate, iar comunicarea catre persoanele
interesate se face prin grija secretarului comunei.
Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

PURICE MIRELA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.71
din 24 Octombrie 2018
privind: “Aprobarea amplasarii unei troite la intersectia D.J. 203 cu D.J. 203J (capatul
strazii Rm Sarat catre comuna Robeasca), comuna Jirlau, judetul Braila.”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
-Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind
aprobarea amplasarii unei troite la intersectia DJ 203 cu DJ 203J (capatul strazii Rm
Sarat catre comuna Robeasca), comuna Jirlau, judetul Braila
-Raportul de specialitate intocmit de compartimentul urbanism;
-Dispozitiile art.3 alin (4) din Legea nr. 273/1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
In baza prevederilor:
-art. 36,alin.(2),lit.(b),alin.4,lit.d, alin.6,lit.a,pct11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul :art. 45 alin. (1),art.115,alin.(1,lit.b
din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă amplasarea unei troite la intersectia DJ 203 cu DJ 203J (capatul strazii Rm
Sarat catre comuna Robeasca), comuna Jirlau, judetul Braila .
Art.2 Cheltuiala pentru realizarea si amplasarea troitei este in sarcina domnului Dunose Ion.
Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Jirlau, judetul Braila.
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Art.4 Secretarul comunei va comunica catre persoanele interesate si Institutiei Prefectului
Braila.
Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

PURICE MIRELA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.72
din 24 Octombrie 2018
privind: “Aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute cu titlu gratuit pentru
utilizarea suprafetei de 1 mp din domeniul public al comunei Jirlau, in favoarea SC
SDEE Muntenia Nord SA privind realizarea lucrarii „Racordare la reteaua electrica a
locului de consum permanent locuinta- C1 – beneficiar Margarit Costica”, din comuna
Jirlau, judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
-Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind
aprobarea unui drept de uz si servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea domeniului public
in favoarea SC SDEE Muntenia Nord SA privind bransarea la sistemul de alimentare cu
energie electrica a dlui Margarit Costica, din comuna Jirlau, judetul Braila”
-Adresa nr. 15035/18.09.2018 a SC SDEE Muntenia Nord SA prin care se solicita
aprobarea unui drept de uz si servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea domeniului public in
favoarea SC SDEE Muntenia Nord SA privind bransarea la sistemul de alimentare cu
energie electrica a dlui Margarit Costica, din comuna Jirlau, judetul Braila ;
-raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
În baza prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, art.109
lit. a) b) c), art.111, art.112, art.113 alin. (1) (2) (5), art.125 alin. (3) și (4), art.130 și a art.749,
art.751, art.752, art.753, art. 755, art.758, art.874 alin. (1) din Legea 287/2009 (r1) privind
Codul Civil;
În temeiul dispozițiilor art.36 alin. (2) lit.c) coroborat cu art.45 alin. (3), art.115 alin. (1)
lit.b), și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă constituirea unui drept de uz si servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea
suprafetei de 1 mp din domeniul public al comunei Jirlau, in favoarea SC SDEE Muntenia
Nord SA privind realizarea lucrarii „Racordare la reteaua electrica a locului de consum
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permanent locuinta- C1 – beneficiar Margarit Costica”, din comuna Jirlau, judetul Braila”,
conform planului de amplasament, Anexa la prezenta.
Art.2 Dreptul de uz si servitute legala se acorda pentru amplasarea stalpului intermediar
retea electrica in vederea bransarii la sistemul de energie electrica a dlui Margarit Costica din
str. Rm Sarat nr.256, comuna Jirlau, judetul Braila.
Art.3 Exercitarea drepturilor prevazute la art. 1 se realizeaza cu titlu obligatoriu si gratuit pe
intreaga durata de existent a bransamentului.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire, se obliga primarul comunei Jirlau prin aparatul de
specialitate, iar comunicarea catre persoanele interesate se face prin grija secretarului
comunei.
Adoptată în şedinţa din 24 octombrie 2018 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

PURICE MIRELA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.73
din 23 Noiembrie 2018
privind: „Aprobarea programului privind intretinerea drumurilor de interes local
,refacerea santurilor si rigolelor acestora la nivelul comunei Jirlau ,judet Braila pe anul
2019”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU

Având in vedere :
Art.22 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.43/1997,privind regimul drumurilor;
Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control;
In baza prevederilor:
art.36, alin.2, lit.d, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul: art. 45, alin. 1, art.115, alin.1, lit.a, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată, ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba programul de activitate privind intretinerea drumurilor de interes
local,refacerea santurilor si rigolelor acestora la nivelul comunei Jirlau ,judet Braila pe anul
2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
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Art.2 Prezenta hotarire va fi adusa la indeplinire de primarul si viceprimarul comunei, iar
secretarul comunei o va comunica celor interesati.
Adoptată în şedinţa din 23.11.2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în
funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

PURICE MIRELA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.74
din 23 Noiembrie 2018
privind: „Aprobarea programului de activitati edilitar gospodaresti la nivelul comunei
Jirlau,judet Braila pe anul 2019”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având in vedere: :
- programului de activitati edilitar gospodaresti la nivelul comunei Jirlau,judet Braila pe
anul 2019;
- art.1,art.2,art.7,alin.1,lit.e,art.8,lit.f si lit.g,art.12,alin.1 si alin.2,lit.b din Ordonanta
Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale modificata si
aprobata prin Legea nr.515/2002;
In baza prevederilor:
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control
- art.36,alin.2,lit.d, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul: -art. 45, alin 1,art.115,alin.1,lit.a, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată, ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se Aproba programul de activitati edilitar gospodaresti la nivelul comunei Jirlau,judet
Braila pe anul 2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarire va fi adusa la indeplinire de primarul si viceprimarul comunei, iar
secretarul comunei o va comunica celor interesati.
Adoptată în şedinţa din 23.11.2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

PURICE MIRELA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.75
din 23 Noiembrie 2018
privind: „Aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Jirlău, judetul Braila, pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
• raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind
modificarea bugetului local pe anul 2018;
• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau;
• prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
• prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
• prevederile H.C.L. Jirlau nr. 5/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Jirlau pe anul 2018;
• raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlău, judetul
Braila, pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018, conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi.
Adoptată în şedinţa din 23 noiembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

PURICE MIRELA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.76
din 23 Noiembrie 2018
privind: „Acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al
Comunei JIRLAU in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
”ECO DUNAREA” Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- Raportul nr. 654/12.11.2018 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO
DUNAREA” Braila, privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei, in
calitate de reprezentant legal, prin Hotarare a Consiliului Local, pentru a vota:
• ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare
si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu
respectarea prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013
avand ca obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri
menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la
depozitul ecologic Muchea”;
• introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG
74/2018, respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005;
Actul Aditional nr. 9 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri
menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la
depozitul ecologic Muchea”.
- Hotararea Consiliului Local al Comunei JIRLAU nr. 5 din 29.01.2013 privind
aprobarea delegarii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la Depozitul ecologic
Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, avand ca obiect “Delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de
colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” - art. 9
alin. (4) alin. (5) si alin. (6);
-Prevederile Legii 51/2006 (republicata, actualizata) a serviciilor comunitare de utilitati
publice art. 10 alin. (5), (5^1) si art. 8 alin. (3) lit. k;
- Prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, art I, pct 3;
- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila;
- Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economicosociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi control.
•
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In temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. b) si d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a)
punctul 14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se acorda mandat special domnului DANIEL DRAGUT, primarul Comunei JIRLAU, ca
reprezentant legal al Comunei JIRLAU, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, sa voteze:
• ajustarea tarifului serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare
si depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu
respectarea prevederilor art.9 din contractul de concesiune nr 390/287/17.06.2013,
avand ca obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport
deseuri menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea
acestora la depozitul ecologic Muchea;
• introducerea ”contribuţiei pentru economia circulară” conform Anexei 5 la OUG
74/2018, respectiv Anexei 2 la OUG 196/2005;
Actul Aditional nr. 9 la Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 avand ca
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri
menajere de la punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la
depozitul ecologic Muchea”;
Actul Aditional nr. 9 se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO
DUNAREA”
Braila, in calitate de concedent, in numele si pe seama membrilor
Asociati si SC RECORWOOD SRL, in calitate de concesionar.
Art.2 Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila,
cu sediul in municipiul Braila, str Soseaua Buzaului nr. 3A – corp 2, judetul Braila, inscrisa in
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Grefa Judecatoriei Braila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al
carei membru este Comuna JIRLAU, sa semneze - in numele si pe seama Comunei JIRLAU
- Actul Aditional nr. 9 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 avand ca obiect:
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deseuri menajere de la
punctele de colectare din judetul Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”, prin reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei, Domnul Francisk Iulian
Chiriac .
Art.3 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Domnul Primar DANIEL DRAGUT
personal prin participarea la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
”ECO DUNAREA” Braila.
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate.
•

Adoptată în şedinţa din 23 noiembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.77
din 23 Noiembrie 2018
privind: “Aprobarea suplimentarii susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Jirlau, cu
suma de 4.000 lei, pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în
anul competiţional 2018”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU

Având in vedere: :
- cererea privind suplimentarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive Jirlau pe anul 2018;
- referatul de aprobare al primarului comunei;
- art.3 alin.(1), art.12, art.67 alin.(2) litera “b” şi art.69 din Legea nr.69/2000, legea educaţiei
fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern
nr.1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
-art.3, alin.(2), art.11, art.12, art.20, lit.”h” şi lit.”k” şi Anexa nr.2, Cap.II, punct 9, lit.”b” din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza prevederilor:
-raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control
-art.36,alin.2,lit.d, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală , republicată,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul: -art. 45, alin 1, art.115, alin.1, lit.a, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată, ,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă suplimentarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Jirlau, cu suma
de 4.000 lei, pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul
competiţional 2018, conform modelului de act aditional al contractului de finantare aprobat
prin HCL nr. 27/20.03.2018, prevăzut în ANEXA la prezenta hotărâre.
Art.2 (1) - Asociaţia
Sportiva Jirlau va asigura dezvoltarea mişcării sportive de
performanţă pe raza comunei JIRLAU, respectând angajamentele asumate în contractul de
susţinere financiară.
(2) – Decontarea cheltuielilor se va face conform obiectivelor şi a metodologiei de
decontare, anexate la contractul de finanţare.
(3) Se vor face demersurile legale privind respectarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.3 Se împuterniceşte Primarul comunei Jirlau să semneze contractul de finanţare,
prevãzut în ANEXA, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul comunei Jirlau comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
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Adoptată în şedinţa din 23.11.2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în
funcţie
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.78
din 23 Noiembrie 2018
privind: „Aprobarea alocarii sumei de 30.000 lei in vederea organizarii pomului de
iarna la Scoala Gimnaziala Jirlau, judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU

Avand in vedere:
• raportul compartimentului de achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului;.
• raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
In baza prevederilor :
- art. 20, alin 1, lit. i), art. 22, alin 1, art. 23, alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba alocarea sumei de 30.000 lei pentru organizarea Pomului de iarna la Scoala
Gimnaziala Jirlau.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi.
Adoptată în şedinţa din 23.11.2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.79
din 23 Noiembrie 2018
privind: „Aprobarea intenției Comunei Jirlău de a accesa fonduri europene pentru
proiectul "Bunicii Comunității – comuna Jirlău”, proiect finanțat din Fondul Social
Europena prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind„Aprobarea intenției
Comunei Jirlău de a accesa fonduri europene pentru proiectul "Bunicii Comunității – comuna
Jirlău”, proiect finanțat din Fondul Social Europena prin Programul Operațional Capital Uman
2014-20201”
-art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
-art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
-art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii şi control.
Vazand prevederile :
-art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul : art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă intenția Comunei Jirlău de a solicita finanțare europeană pentru proiectul
"Bunicii Comunității – comuna Jirlău", proiect finanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.II – Integrarea socio-economică a comunităților
marginalizate, Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/ socio-profesionale/ de
formare profesională adecvate nevoilor specifice.
Art.2 Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local în cazul obținerii finanțării
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, potrivit legii.
Art.3 Se aprobă bugetul total al proiectului, în valoare de 2.793.223,75 lei, cu TVA inclus, din
care cofinanţarea solicitantului este de 2%, în cuantum de 55.864,48 lei, inclusiv TVA..
Art.4 Se mandatează domnul Drăguț Daniel, primar al comunei Jirlău, în vederea semnării
contractului de finanțare în momentul aprobării proiectului.
Art.5 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei
Jirlău.
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Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Jirlău și Institutiei prefectului județului Brăila și se aduce
la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet proprie.
Adoptată în şedinţa din 23 noiembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.80
din 23 Noiembrie 2018
Privind: „Aprobarea intenției Comunei Jirlău de a accesa fonduri europene pentru
proiectul „REABILITARE, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII
UNUI CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN
COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA” proiect finanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Regional 2014-2020”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea intenției
Comunei Jirlău de a accesa fonduri europene pentru proiectul „REABILITARE, EXINDERE SI
DOTARE
CLĂDIRE
ÎN
VEDEREA
ÎNFIINŢĂRII
UNUI
CENTRU
SOCIAL
MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL
BRAILA” proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Regional
2014-2020”
-art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
-art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
-art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii şi control.
Vazand prevederile :
-art. 36,alin.(2), lit.( b) si (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
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În temeiul : art. 45, alin.1, art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă intenția Comunei Jirlău de a solicita finanțare europeană pentru proiectul
„REABILITARE, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI
CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA
JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA”, ID MySmis 127701, proiect finanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii
de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.i – Investițiile în infrastructurile sanitare și
sociale contribuie care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la
serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 –
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apelul nr. 2 cu termen limită de depunere
3 decembrie 2018, ora 13:00” .
Art 2 Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local, în cazul obținerii finanțării
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, potrivit legii.
Art.3 Se aprobă bugetul total al proiectului, în valoare de 4.420.031,71 lei, cu TVA inclus, din
care cofinanţarea solicitantului este de 2%, în cuantum de 88.400,64 lei, inclusiv TVA
Art.4 Se mandatează domnul Drăguț Daniel, primar al comunei Jirlău, în vederea semnării
contractului de finanțare în momentul aprobării proiectului
Art.5 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei
Jirlău.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Jirlău și Institutiei Prefectului județului Brăila și se
aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
proprie.
Adoptată în şedinţa din 23 noiembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

PURICE MIRELA
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.81
din 23 Noiembrie 2018

privind: „Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii „REABILITAREA, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN
VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
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-Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii „REABILITAREA, EXINDERE SI DOTARE
CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA”.
-Dispozitiile art.41 si art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
-H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico
- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
-Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii şi control.
-Devizul General estimativ elaborat de catre compartimentul achizitii publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului ;
Vazand prevederile :
-art. 36,alin.(2), lit.( b),alin.4,lit.d, alin.6, lit.a,pct.11 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul : art. 45, alin.2, lit e), art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investitii „REABILITAREA, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII
UNUI CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN
COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA”, conform Devizului general , anexa la prezenta,
dupa cum urmeaza :
a) valoarea totala a investitiei cu TVA : 4.420.031,71 lei ,
din care C+M : 2.369.256,53 lei
b) durata de executie a lucrarilor : 18 luni ;
c) capacitati tehnice : 357 mp, suprafata construita la sol si 853 mp, suprafata
desfasurata.
Art.2 In cazul obtinerii finantarii prin Fondul Social European prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale,
Prioritatea de investiții 8.i – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale contribuie care
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce
privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la
serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul
specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apelul nr. 2 cu termen limită
de depunere 3 decembrie 2018, ora 13:00”, in bugetul local al comunei Jirlau va fi prevazuta
suma de 88.400,64 lei reprezentand cofinantarea solicitantului de 2% .
Art.3 Cu ducerea la indeplinire si efectuarea demersurilor legale in vederea implementarii
obiectivului de investitii „REABILITAREA, EXINDERE SI DOTARE CLĂDIRE ÎN VEDEREA
ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE
VÂRSTNICE ÎN COMUNA JIRLAU, JUDEŢUL BRAILA” se obliga primarul comunei Jirlau
prin aparatul de specialitate, iar comunicarea catre persoanele interesate se face prin grija
secretarului comunei.
Adoptată în şedinţa din 23 noiembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

PURICE MIRELA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.82
din 17 Decembrie 2018

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17.12.2018 ;
Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației publice locale
nr.215/2001;
În temeiul art.45 alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior,
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic Dl./dna consilier Mucea Vasilica este ales/aleasa preşedinte de şedinţă pentru o
perioadă de 3 luni, şi va semna hotărârile adoptate de consiliul local, procesele verbale de
şedinţă şi celelalte documente dezbătute şi aprobate în această perioadă.
Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.83
din 17 Decembrie 2018
privind: „Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Jirlău, judetul Braila, pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
• raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Jirlau privind
modificarea bugetului local pe anul 2018;
• Referatul de aprobare al primarului Comunei Jirlau;
• prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

• prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
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prevederile H.C.L. Jirlau nr. 5/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Jirlau pe anul 2018;
• raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare,
•

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Jirlău, judetul
Braila, pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018, conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi.
Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.84
din 17 Decembrie 2018
privind : „Aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2019, la
nivelul comunei Jirlau, judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- raportul de specialitate al compartimentului impozite si taxe din cadrul UAT Jirlau;
Vazand prevederile :
- Titlului IX si art 495,lit .f ,din Legea nr.227/2015,Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr.207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã
- raportul de avizare al Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociale buget
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală ,protecţia mediului, servicii şi control
- Art. 16 alin. (2), art. 27 si art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
- Legea nr.16/1996, legea arhivelor naţionale şi Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de
stare civilă;
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- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi Legea nr. 117/1999 cu modificările
ulterioare privind taxele extrajudiciare de timbru;
- Dispozitiile art.84,85 din Legea educatiei nationale nr.1/2011,cu modificarile si completarile
ulterioare.
- O.U.G. nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi
tarife cu caracter nefiscal;
In temeiul :art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c),
coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2019, conform anexei nr.
1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aproba taxele locale speciale pentru instituţii /servicii /activităţi autofinanţate pentru
anul 2019 ,potrivit anexei nr.2 , parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Jirlau prin
Compartimentul financiar contabil impozite si taxe, iar Secretarul comunei Jirlau o va
comunica celor interesati.
Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.85
din 17 Decembrie 2018
privind : „Aprobarea listei de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice, la nivelul
comunei Jirlau, judetul Braila”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- raportul de specialitate al compartimentului impozite si taxe din cadrul UAT Jirlau;
- raportul de avizare al Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală ,protecţia mediului, servicii şi control
In conformitate cu art. 218 coroborat cu art. 265 si art. 266 din Legea 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, prevederile art. 3, pct. B, alin. 15-24 din Ordinul nr. 447/2007
pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane
fizice si juridice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea prevederilor art. 7,
alin. 1-4 a Legii nr. 52/2002 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
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In temeiul :art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. 1, coroborat cu art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba lista de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice, la nivelul comunei
Jirlau, judetul Braila, asa cum reiese din Anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare
precum si scaderea creantelor fiscale din evidenta Primariei Jirlau, judetul Braila.
- Valoarea debitelor persoanelor fizice – 84.787lei.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Jirlau prin
Compartimentul financiar contabil impozite si taxe, iar Secretarul comunei Jirlau o va
comunica celor interesati.
Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri
în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.86
din 17 Decembrie 2018
privind: „Aprobarea Raportului privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol in
al doilea semestru al anului 2018”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Jirlau;
- Raportul privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol in semestrul al doilea al
anului 2018 intocmit de catre Compartimentul de Registru Agricol din cadrul primariei Jirlau;
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control;
In conformitate cu prevederile:
- Ordonantei nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legii nr.24/200 privind normelel de tehnica legislativa petru elaborarea actelor
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1), art. 45 alin 1), din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba Raportul privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol in semestrul al
doilea al anului 2018, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Jirlau
si Compartimentul de Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Jirlau, judetul Braila .
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi.
Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.87
din 17 Decembrie 2018
privind: „Aprobarea organizarii retelei scolare a comunei Jirlau, judetul Braila pentru
anul scolar 2019-2020”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Braila nr. 8145/23.11.2018 si expunerea de
motive/raport de specialitate a Scolii Gimnaziale Jirlau aprobata de primarul comunei Jirlau,
prin care s-a propus organizarea retelei scolare;
- Prevederile dispozitiilor art. 19 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata si O.M.E.N. nr. 5472/2017 pentru
aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul
preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de
invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei
unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020;
În temeiul prevederilor: art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
coroborate cu dispoziţiile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(1) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba organizarea retelei scolare a comunei Jirlau, judetul Braila pentru anul scolar
2019-2020, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi.
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Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.88
din 17 Decembrie 2018
privind: „Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Jirlau, judetul Braila pentru anul 2019”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Jirlau, în calitate de
iniţiator al proiectului de hotărâre,
Analizând raportul de specialitate întocmit de Secretarul comunei JIrlau ;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;
Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
În temeiul art. 38 art. 45 şi art. 46 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
comunei Jirlau pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Jirlau
, în calitate de ordonator principal de credite .
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi.
Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.89
din 17 Decembrie 2018
privind: „Actualizarea organigramei si a statului de functii a personalului din aparatul
de specialitate al primarului comunei Jirlau”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
− Nota de fundamentare a primarului comunei Jirlau privind aprobarea actualizarii
organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialiate al primarului;
− Referatul secretarului comunei Jirlau prin care se propune actualizarea organigramei
si a statului de funcții al aparatului de specialiate al primarului ;
− Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare .
− Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
− H.C.L. nr. 63/2018 privind actualizarea si modificarea organigramei si a statului de
functii a personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Jirlau, judetul Braila;
−
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate : Comisia pentru probleme de
dezvoltare economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărire comunală , protecţia mediului, servicii şi control ; Comisia
pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei publice, a drepturilor
cetăţenilor si Comisia pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si
de agrement.
În temeiul art. 36. alin. (1), alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. b), şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, de asemenea si art. 107, alin. (2), lit. b) din
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba actualizarea organigramei si a statului de functii a personalului din aparatul
de specialitate al primarului comunei Jirlau, conform anexei, organigrama si stat de functii,
parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin
compartimentele de specialitate.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului comunei.
Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.90
din 17 Decembrie 2018
privind : „Preluarea contractelor de concesiune nr.5,6,7 si 8 din data de 23.09.2002 si
respectiv contractului de concesiune nr. 9 din data de 19.03.2003 de catre SC
MIHAZAM SRL Jirlau, de la concesionarul SC MOARA DOM SRL, Jirlau, ca urmare a
vanzarii constructiilor”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU

Având în vedere:
- referatul de specialitate intocmit de persoana cu atributii incasare si urmarire a
contractelor de concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- solicitarea SC MIHAZAM SRL Jirlau de preluarea a contractului de concesiune
nr.4352/28.07.2011;
- Contractul de vanzare cumparare a constructiilor aflate pe terenurile concesionate
autentificat de Biroul Individual Notarial Anghel Raluca-Catrinel-Elena, sub numarul
1372/20.09.2018;
- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlau;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
În temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” al art.39 alin.1, al art.44 şi 45 alin.3, al art.115
alin.1 lit „b”, al art.119, 121 şi 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aproba preluarea contractelor de concesiune nr.5,6,7 si 8 din data de 23.09.2002 si
respectiv contractului de concesiune nr. 9 din data de 19.03.2003 de catre SC MIHAZAM
SRL Jirlau, de la concesionarul SC MOARA DOM SRL, Jirlau, ca urmare a vanzarii
constructiilor.
Art.2 Se interzice subinchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice.
Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau prin
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite.
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin
afişare şi va fi înaintată celor interesaţi.
Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.91
din 17 Decembrie 2018
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul
local către domnul Radu Ion, proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
- adresa înregistrată la unitatea noastră sub nr. 3356/14.05.2018, prin care domnul
Radu Ion solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.000 mp deţinut în concesiune
potrivit contractului nr.14/26.01.1999, aferent construcţiei realizate de către concesionar
potrivit Carte funciara 71572 exercitându-şi în acest fel, în calitate de constructor de bunăcredinţă, dreptul de preempţiune prevăzut de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local nr.15/2014 privind aprobarea Inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei, înscris în cartea funciară nr.71572 pe numele UAT
Jirlau - domeniul privat iar construcţiile pe numele Radu Ion;
-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului registru agricol din
cadrul aparatului de specialitate al primarului,
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
-raportul de evaluare a obiectivului „teren intravilan” intocmit de catre SC ANDRONIU
CONSULTING SRL Brăila prin expert tehnic evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. Iulian Cosmin
Androniu cu legitimația nr. 10186 – valabilă 2018;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1)
lit.b) şi art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 (1) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în
luna noiembrie 2018 de către domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR
cu legitimația nr. nr. 10186 – valabilă 2018, privind stabilirea preţului de vânzare în sumă de
5.180 lei, respectiv 1.110 Euro, al terenului din domeniul privat al comunei Jirlau, administrat
de consiliul local, în suprafaţă de 1.000 mp, situat în intravilanul comunei Jirlau, tarla 16, Lot
18, str. Rm Sarat nr. 267, înscris în Cartea funciară nr.71572 a Comunei Jirlau.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) către domnul Radu Ion cu adresa
in Str. Rm Sarat nr. 267 , comuna Jirlau, judetul Braila, în calitate de titular a contractului de
concesiune a terenului nr. 14/26.01.1999, de proprietar a construcţiilor ridicate pe acest teren
potrivit Certificat de atestare a edificarii constructiei nr. 1769/10.04.2014 emis de primaria
Jirlau şi de beneficiar al dreptului de preempţiune potrivit art.123 alin.(3) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
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(3) Preţul de 1.110 Euro poate fi plătit şi în rate până la data de 31.12.2019, în lei la
cursul oficial comunicat de B.N.R. în ziua plăţii, prin ordin de plată în contul comunei nr.
RO86TREZ15321390207XXXXX deschis la Trezoreria orașului Făurei, CUI 4874690.
Art.2 Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de
vânzare cumpărare în formă autentică cad în sarcina cumpărătorului.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei, care primește mandat din partea Consiliului Local Jirlau pentru a semna actul în
formă autentică.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului comunei.
Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.92
din 17 Decembrie 2018
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul
local către domnul Puiu Tudorel, proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU

Având în vedere:
- adresa înregistrată la unitatea noastră sub nr. 7905 din 14.11.2018, prin care domnul
Puiu Tudorel solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.000 mp deţinut în concesiune
potrivit contractului nr.9/28.01.1999, aferent construcţiei realizate de către concesionar
potrivit Carte funciara nr.72425, exercitându-şi în acest fel, în calitate de constructor de bunăcredinţă, dreptul de preempţiune prevăzut de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local nr.32/2018 privind aprobarea Inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei, unde se regăseşte terenul supus vânzării, înscris în
cartea funciară nr.72425 pe numele UAT Jirlau - domeniul privat iar construcţiile pe numele
Puiu Tudorel (casatorit cu Puiu Gianina);
-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului registru agricol din
cadrul aparatului de specialitate al primarului,
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
-raportul de evaluare a obiectivului „teren intravilan” intocmit de catre SC ANDRONIU
CONSULTING SRL Brăila prin expert tehnic evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. Iulian Cosmin
Androniu cu legitimația nr. 10186 – valabilă 2018;
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În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1)
lit.b) şi art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 (1) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în
luna noiembrie 2018 de către domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR
cu legitimația nr. nr. 10186 – valabilă 2018, privind stabilirea preţului de vânzare în sumă de
5.180 lei, respectiv 1.110 Euro, al terenului din domeniul privat al comunei Jirlau, administrat
de consiliul local, în suprafaţă de 1.000 mp, situat în intravilanul comunei Jirlau, tarla 16, Lot
15, str. Rm Sarat nr. 261, înscris în Cartea funciară nr.72425 a Comunei Jirlau.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) către dlui Puiu Tudorel (casatorit
cu Puiu Gianina) cu adresa in Str. Rm Sarat nr. 261 , comuna Jirlau, judetul Braila, în calitate
de titular a contractului de concesiune a terenului nr. 9/28.01.1999, de proprietar a
construcţiilor ridicate pe acest teren potrivit Certificat de atestare a edificarii constructiei nr.
3347/14.05.2018 emis de primaria Jirlau şi de beneficiar al dreptului de preempţiune potrivit
art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Preţul de 1.110 Euro poate fi plătit şi în rate până la data de 31.12.2019, în lei la
cursul oficial comunicat de B.N.R. în ziua plăţii, prin ordin de plată în contul comunei nr.
RO86TREZ15321390207XXXXX deschis la Trezoreria orașului Făurei, CUI 4874690.
Art.2 Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de
vânzare cumpărare în formă autentică cad în sarcina cumpărătorului.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei, care primește mandat din partea Consiliului Local Jirlau pentru a semna actul în
formă autentică.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului comunei.
Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.93
din 17 Decembrie 2018

privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul
local către domnul Bere Stefan, proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren”.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU

Având în vedere:
- adresa înregistrată la unitatea noastră sub nr. 2453 din 12.04.2018, prin care domnul
Bere Stefan solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.000 mp deţinut în concesiune
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potrivit contractului nr.2607/06.05.2011, aferent construcţiei realizate de către concesionar
potrivit Carte funciara nr.70247, exercitându-şi în acest fel, în calitate de constructor de bunăcredinţă, dreptul de preempţiune prevăzut de art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului Local nr.5/2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei, unde se regăseşte terenul supus vânzării, înscris în
cartea funciară nr.70247 pe numele UAT Jirlau - domeniul privat iar construcţiile pe numele
Bere Stefan si Bere Ioana;
-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului registru agricol din
cadrul aparatului de specialitate al primarului,
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
-raportul de evaluare a obiectivului „teren intravilan” intocmit de catre SC ANDRONIU
CONSULTING SRL Brăila prin expert tehnic evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. Iulian Cosmin
Androniu cu legitimația nr. 10186 – valabilă 2018;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1)
lit.b) şi art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în
luna noiembrie 2018 de către domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR
cu legitimația nr. nr. 10186 – valabilă 2018, privind stabilirea preţului de vânzare în sumă de
4.670 lei, respectiv 1.000 Euro, al terenului din domeniul privat al comunei Jirlau, administrat
de consiliul local, în suprafaţă de 1.000 mp, situat în intravilanul comunei Jirlau, tarla 15, Lot
12,str. Bradencii nr. 24bis, înscris în Cartea funciară nr.70247 a Comunei Jirlau.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) către domnul Bere Stefan
(casatorit cu Bere Ioana) cu adresa in Str. Bradencii nr. 24 bis , comuna Jirlau, judetul Braila,
în calitate de titular a contractului de concesiune a terenului nr. 2607/06.05.2011, de
proprietar a construcţiilor ridicate pe acest teren potrivit Autorizatiei de construire nr. 92/2010
emisa de Consiliul Judetean Braila şi de beneficiar al dreptului de preempţiune potrivit art.123
alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Preţul de 1.000 Euro poate fi plătit şi în rate până la data de 31.12.2019, în lei la
cursul oficial comunicat de B.N.R. în ziua plăţii, prin ordin de plată în contul comunei nr.
RO86TREZ15321390207XXXXX deschis la Trezoreria orașului Făurei, CUI 4874690.
Art.2 Cheltuielile ocazionate de întocmirea documentaţiei pentru încheierea contractului de
vânzare cumpărare în formă autentică cad în sarcina cumpărătorului.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei, care primește mandat din partea Consiliului Local Jirlau pentru a semna actul în
formă autentică.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului comunei.
Adoptată în şedinţa din 17 decembrie 2018 cu un număr de 12 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.1
din 10 Ianuarie 2019
privind: „Actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau ”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU

Având în vedere:
-Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind
„actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau ”
-Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Jirlau actualizat prezentat de sef
SVSU Jirlau d-l Badea Gabriel;
-art.4,alin.2,art.13 din Legea nr.307/2006,privind apararea impotriva incendiilor;
-Ordinul MAI nr.132/2007,pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de analiza
si acoperire a riscurilor si a structurii cadru .
-raportul de avizare al Comisia pentru administratia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
disciplinei publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local al comunei Jirlau,
In baza prevederilor:
art. 36, alin.(1), lit.(d), alin.6, lit.a, pct.8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul : art. 45 alin. (3), art.115, alin.(1, lit.b alin. (3) si alin. (6) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală , republicată ,cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor comuna Jirlau
, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, şi şeful serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi si Institutiei
Prefectului Braila prin grija secretarului comunei.
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.2
din 10 Ianuarie 2019
privind :”Inscrierea datelor in registrul agricol prin invitarea la primarie a persoanelor
fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul
agricol”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
-Expunerea de motive intocmita de Primarul comunei prin care propune Consiliului Local al
comunei Jirlau înscrierea datelor în registrul agricol prin invitarea la primărie a persoanelor
fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
-raportul întocmit de Compartimentul Registrul Agricol ;
În conformitate cu prevederile:
-Ordonantei de Guvern nr. 28/2008, privind registrul agricol, aprobată prin Legea nr. 98/2009;
-art.7, alin.(1) lit e şi ale alin (6) din Ordinul nr. 734/2015 al ministrului agriculturii si dezvoltarii
rurale, privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada
2015 – 2019
- art. 36, alin.(9) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.(1) ) art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se instituie si procedura de înscriere a
datelor în registrul agricol prin invitarea la sediul primariei a persoanelor fizice care au
obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.
Art.2 Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului, va
publica prin afisare prevederile prezentei hotărâri, pentru a fi cunoscute de cei interesati şi
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prin grija Secretarului comunei va fi comunicata persoanelor interesate si Institutiei
Prefectului Braila.
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.3
din 10 Ianuarie 2019
privind “:Aprobarea Planului de actiune si lucrarilor de interes local,pentru
repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social in anul 2019”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLAU

Avand in vedere :
- Expunerea de motive a Primarului comunei Jirlau ;
-Planului de actiune si lucrarilor de interes local,pentru repartizarea orelor de munca
persoanelor beneficiare de ajutor social in anul 2018,prezentat de viceprimarul comunei;
-Art. 6 alineatul (7)din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare,Legea nr.276/2010;
-Hotarârea Guvernului României nr. 50/19.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare.
-Raportul favorabil al Comisiei pentru invatamint sanatate,cultura,protectie sociala,activitati
sportive si de agrement din cadrul Consiliului local al comunei Jirlau;
In baza prevederilor :
-art.36 alin 2, lit d), pct.6, alin a, subpunctul 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicată cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul :art. 45 alin .1 ,art.115,alin.1,lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă Planul anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor
de muncă efectuate de beneficiarii ajutorului social în anul 2019, potrivit Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Planul de acţiuni şi lucrări de interes local aprobat potrivit art.1, precum şi lista
cuprinzând beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de
interes local, se afişează la sediul primăriei prin grija serviciului de asistenţă socială din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin intermediul
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.4
din 10 Ianuarie 2019
privind: “Aprobarea Dispozitiei Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 1/2019
privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare a bugetului local al
comunei Jirlau, judetul Braila, pe anul 2018”
Consiliul Local al comunei Jirlau, intrunit in sedinta ordinara din data de 10.01.2019
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 1/2019 si raportul de specialitate al
compartimentului fianciar contabil;
Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiei pentru pentru
probleme de dezvoltare economico-sociale buget finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi control.
In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 litera ”b”, alin.6 lit.”a”, , art. 43 alin 1), art.45 si art.115 din
Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aproba Dispozitia Primarului Comunei Jirlau, judetul Braila nr. 1/2019 privind
acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei
Jirlau, judetul Braila, pe anul 2018.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul financiar
contabil.
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata, Institutiei Prefectului Judetul Braila, precum si celor
interesati de catre secretarul comunei.
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.5
din 10 Ianuarie 2019

privind: „Aprobarea utilizarii din excedentul bugetar al bugetului local al comunei
Jirlau inregistrat la finele anului 2018, a sumei de 100.000 lei pentru acoperirea
temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile
sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent ”
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „Aprobarea utilizarii din
excedentul bugetar al bugetului local al comunei Jirlau inregistrat la finele anului 2018, in
suma de 100.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele
intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent ”
-Referatul de specialitate intocmit de compartimentul de resort ;
-Dispozitiile art.58 , alin. 1, lit. b si alin. 2, din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale ,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinul 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de
venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome , institutiilor publice finantate integral sau
partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, modificat si
completat,
-Raportul de avizare al Comisia pentru pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii şi control.
Vazand prevederile :
-art. 36, alin.4,lit.a, alin.6, lit.a,pct.11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul : art. 45, alin.2, lit e), art.115,alin.1,lit.b,din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba utilizarea din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Jirlau
inregistrat la finele anului 2018, a sumei de 100.000 lei pentru acoperirea temporara a
golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de
functionare si dezvoltare in anul curent.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei prin intermediul
compartimentului financiar contabil.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului comunei.
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.6
din 10 Ianuarie 2019
privind: „Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Primăriei Jirlau, care se aplică începând cu data de 01.01.2019”
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
Avand in vedere:
- expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Jirlau;
- procesul verbal de consultare si negociere înregistrat la Primăria Comunei Jirlau sub
nr.8987/28.12.2018, încheiat între primarul comunei, dl. Dragut Daniel, in calitate de
ordonator principal de credite, pe de o parte și o parte din functionarii publici din cadrul
Primăriei Comunei Jirlau, pe de altă parte prin care s-a realizat consultarea si negocierea
noilor conditii salariale incepand cu data de 01.01.2019;
- referatul secretarului al Comunei Jirlau, prin care propune consiliului local stabilirea,
în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 si a actelor normative privind modificarile
salariale si contextul incadrarii cheltuielilor salariale in limitele bugetului local a salariilor de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Jirlau,
începând cu data de 01.01.2019;
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13,
art.15-16, art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 și art.40 din Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, s-a stabilit transferul contribuțiilor CAS – 10 % și CASS – 25 % în sarcina angajaților
începând cu data de 01.01.2018;
- OUG nr.90/2017 prin care au fost stabilite unele măsuri fiscal bugetare, modificarea
și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,m
- HGR nr.937/2018 prin care a fost stabilit salariul minim brut pe țară garantat în plată ,
- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2),
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și alin.6, art.47,
art.115 alin.1 lit.b și art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică
Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se stabilesc salariile de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Jirlau, urmare a negocierii in
contextul incadrarii cheltuielilor salariale in limitele bugetului local, potrivit Anexei nr.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute la art.11 alin.2 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar care nu se regăsesc
în prezent în
organigrama și statul de funcții al Primăriei Comunei Jirlau, se vor stabili - prin hotărâre a
Consiliului Local Jirlau - după ce vor fi înființate, dacă va fi cazul.
(3) Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite
va stabili, prin dispoziție, salariile de bază lunare pentru functionarii publici nominalizati
conform anexei nr.1, din cadrul Primăriei Comunei Jirlau, astfel încât să se încadreze în
sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.
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Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Dragut Daniel,
primar al Comunei Jirlau, domnul Cioata Ion, secretar al Comunei Jirlau şi compartimentul
financiar contabil din cadrul Primăriei Comunei Jirlau.
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi.
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie
Anexa poate fi consultata la sediul Consiliului Local Jirlau si pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.7
din 10 Ianuarie 2019
privind : „Aprobarea Actului aditional nr.1/2019 la contractul de concesiune nr.
4402/28.07.2011 pentru concesionarul Miroslav Gheorghe, privind marirea suprafetei
de la 670 mp la 1.025 mp, ca urmare a inregistrarii pe numele acestuia in rolul fiscal a
diferentei de teren fara a fi inregistrat si cu concesiune asupra suprafetei de 355 mp,
din anul 2011”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU

Având în vedere:
- referatul de specialitate intocmit de persoana cu atributii incasare si urmarire a
contractelor de concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- solicitarea dlui Miroslav Gheorghe nr. 68/07.01.2019 privind marirea suprafetei
concesiunii de la 670 mp, conform contract concesiune nr. 4402/2011, la 1.025 mp, diferenta
de 355 mp pentru care este inregistrat pe rolul fiscal al primariei Jirlau si plateste impozit din
anul 2011;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-sociale
buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală , protecţia mediului, servicii şi control.
În temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” al art.39 alin.1, al art.44 şi 45 alin.3, al art.115
alin.1 lit „b”, al art.119, 121 şi 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 a) Se aproba Actul aditional nr.1/2019 la contractul de concesiune nr. 4402/28.07.2011
pentru concesionarul Miroslav Gheorghe, privind marirea suprafetei de la 670 mp la 1.025
mp, ca urmare a inregistrarii pe numele acestuia in rolul fiscal a diferentei de teren fara a fi
inregistrat si cu concesiune asupra suprafetei de 355 mp, din anul 2011.
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b) Actul aditional nr.1/2019 la contractul de concesiune nr. 4402/28.07.2011 este anexa
la prezenta hotarare constituind parte integranta a acesteia si produce efecte de la data
semnarii acestuia.
Art.2 Se interzice subinchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice.
Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Jirlau, care este
imputernicit de catre Consiliul Local sa semneze in numele sau iar compartimentul financiar
contabil, taxe si impozite va inregistra si incasa contractul de concesiune in baza noilor datel
modificate prin actul aditional.
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin
afişare şi va fi înaintată celor interesaţi.
Adoptată în şedinţa din 10 ianuarie 2019 cu un număr de 11 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA,
CIOATĂ ION

MUCEA VASILICA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.74
din 18 Decembrie 2018
privind: aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al Comunei a
suprafetei de 1353 mpidentificat in cv.56,parcela nr.642 lot 2 sat Oancea.
Consiliul Local al Comunei Romanu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara la data
de 18.12.2018;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului;
-Informarea d-lui ing.agronom Dragostin Marian,privind trecerea din domeniul privat in
domeniul public a unei suprafete de teren de 1353 mp.vatra satului Oancea.
- prevederile Art.21 alin.1 si alin.2 coroborate cu prevederile Art.18 din Legea nr.213/1998
privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.1 alin.2, Art.2, Art.7, Art.8 alin.1 si alin.2 din Legea nr.82/1991 - Legea
contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Art.1 alin.2 si Art.2 din OMFP nr.2861/09 octombrie 2009 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- prevederile pct.1 lit.c) din Anexa 1 - Norme metodologice privind inregistrarea in
contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativteritoriale aprobate prin H.G. nr.1031 din 14 decembrie 1999, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile Art.VI, Art.VII si Art.X din Anexa 1 a H.G. nr.548/1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
localitatilor -referitoare la inventarierea bunurilor si la insusirea inventarierii de catre organele
deliberative ale UAT -urilor
- prevederile Art.4 si Art.8 alin.1 din Legea nr.213/1998, cu modificarile si completarile
ulterioare - referitoare la trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor bunuri apartinand UAT –
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Romanu;
In temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.c), art.45 alin.1, alin.3 si art.115 alin.1
lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Romanu a
suprafetei de 1353 mp. teren in vatra de sat Oancea identificat in cv.56,parcela nr.642 lot 2
cu nr. cadastral 74751 precum si constructiile C1-statie pompe apa(12 mp.),C2-staíe tratare
apă in suprafata de 22 mp si C.3-rezervor depozitare apa in suprafata de 26 mp.
Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si celor interesati, prin grija
secretarului Comunei si va fi comunicata Instituției Prefectului-judetul Braila.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MITU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.75
din 18 Decembrie 2018
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al S.P.A.S.Romanu,
județul Braila
Consiliul Local al comunei Romanu întrunit în şedinţa ordinară la data de 18.12.2018;
Analizând expunerea de motive a primarului , precum şi raportul S.P.A.S. Romanu
prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
S.P.A.S.Romanu , județul Braila;
Având avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Romanu;
În baza H.C.L.Romanu nr. 28/19.03.2015 privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii
ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Romanu;
În conformitate cu art. 6 alin.(1) din HG nr. 797/2017pentru aprobarea regulamentelor
- cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin.(3) lit.b), art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenta
Sociala Romanu, județul Braila, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei
Romanu, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de S.P.A.S..
Art.3 D-ul secretar va popularize prezenta Institutiei Prefectului-judetul Braila,Institutiilor
abilitate si tuturor persoanelor interesate

.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MITU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.76
din 18 Decembrie 2018

privind: aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la
nivelul comunei Romanu , judeţul Braila pentru anul 2019
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Consiliul Local al comunei Romanu, judeţul Braila;
Avănd în vedere:
- Expunerea de motive ;
- Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala, cu propunerea de
aprobare a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei
Romanu, pentru anul 2019;
- Avizele comisiilor de specialitate;
Prevederile art.5 din Anexa nr.3 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001
actualizată privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificarile şi
completările ulterioare , privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei
Romanu, jud.Braila pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.P.A.S. Romanu ,
jud.Braila.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţul Braila, S.P.A.S. Romanu si tuturor persoanelor interesate
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MITU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.77
din 18 Decembrie 2018
privind: scăderea din evidențele contabile si ale Registrelor agricole a suprafetei de
14,76 ha teren agricol extravilan,pe tarlale si parcele,neidentificate pe raza comunei
Romanu.
Consiliul local Romanu,întrunit în ședinta ordinară la data de 18.12.2018;
Avănd în vedere;
-Expunerea de motive a primarului si referatele compartimentelor contabile si agricole
cu privire la necesitatea scoaterii din evidențele contabile si agricole;
-Avizele comisiilor de specialitate;
-In conformitate cu Legea nr.18/1991,republicată,cu modificarile și completările
ulterioare privind legea fondului funciar;
-In conformitate cu art.21,ali.2 din Codul fiscal;
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-In temeiul art.36 alin.2,lit.d,alin.5,lit.b,art.45,alin.2,lit.a si art.115 alin.1 din Legea
nr.215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare privind adminidtratia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă scăderea din evidențele agricole și contabile a unui număr de 10 autori sau
moștenitorii acestora,în suprafață totală de 14,76 ha.teren agricol extravilan,cu suma totală
de 12.692 lei reprezentănd impozitele și majorările aferente acestora conform referatelor
anexe nr.1 si 2 care fac perte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărări raspud reprezententii compartimentelor
agricol si contabil.
Art.3 D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Instituției
Prefectului-jud.Braila,compartimentelor agricol,contabil si tuturor persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MITU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.78
din 18 Decembrie 2018
privind: radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti
persoane fizice, înlocuite cu ore de munca neremunerată în folosul comunitatii prin
hotarari judecatoresti şi executate de către persoanele fizice contraveniente
Consiliul Local Romanu, intrunit in sedinta ordinara la data de 18.12.2018;
Avand in vedere:
Procesul verbal al d-lui Chirpac Gheorghe cu privire la operatiunea de încheiere a
orelor de activitate neremunerata de muncă în folosul comunității înregistrat sub
nr.5453/6.12.2018 ;
Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire si
debitare a amenzilor înregistrat sub nr.5522/12.12.2018
Avizele comisiilor de specialiate;
Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata;
Prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi
în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale;
Prevederile art.22 titlul II, cap.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015;
Tinand cont de prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) si c) din Legea nr.215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba radierea debitelor în sumă de 700
lei, reprezentand amenzi
contraventionale, contravenienti
persoane fizice,
înlocuite cu ore de munca
neremunerată în folosul comunitatii prin hotarari judecatoresti şi executate de către
persoane fizice contraveniente.
Art.2 Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate in procesul
verbal inregistrat sub nr. 5453/6.12.2018,parte integranta la prezenta hotarare.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, executari silite, resurse umane.
Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati prin
grija secretarului comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MITU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.79
din 18 Decembrie 2018

privind: aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi
a numărului de indemnizaţii pentru anul 2019
Consiliul Local al comunei Romanu întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2018;
Analizând expunerea de motive a primarului, precum şi raportul S.P.A.S. Romanu prin
care se propune aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav
şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2019;
Având avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Romanu;
În conformitate cu art. 40 alin.(1) şi art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea persoanelor cu handicap, republicată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. (1) lit.
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobarea pentru anul 2019 a unui număr de :
a) 15 posturi de asistenţi persoanli pentru persoanele cu handicap grav în cadrul
Serviciului Public de Asistenta Sociala;
b) 15 indemnizaţii cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap
grav, adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal.
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Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Romanu prin
Serviciului Public de Asistenta Sociala şi Compartimentul financiar-contabil.
Art.3 D-ul Secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institutia
Prefectului-judertul Braila si tuturor persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MITU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.80
din 18 Decembrie 2018
privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 18.12.2018;
Avand in vedere:
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.227 din 10.12.2018 privind repartizarea cotei
de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018;.
Expunerea de motive a d-nei Primar;
Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate;
cu privire la necesitatea aprobării rectificarii bugetului local ;
Avizele comisiilor de specialitate;
In baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
In conformitate cu art.49 al. 5 şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele
Publice Locale;
In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii
nr.500/2002 privind finantele publice;
In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizată,privind noul Cod Fiscal ;
In conformitate cu art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45,alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile
ulterioare privind administratia publica locala.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se rectifică
bugetul local
cu suma de 100 mii lei din care:
- 5 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor materiale la Scoala Gimnaziala Romanu.
- 95 mii lei pentru bugetul local.
Art.2 D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
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Art.3 D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace
de informare Instituției Prefectului, Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și
tuturor persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MITU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.81
din 18 Decembrie 2018
privind: aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
de statde pe raza comunei Romanu, judetul Braila si a planului de scolarizare pentru
anul şcolar 2019 – 2020
Având în vedere :
-Adresa nr.15117/22.11.2018 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin care se solicită
avizul de functionare si propunerile privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Romanu, precum și numărul hotararii
de aprobare a funcționarii Scolii Gimnaziale începând cu anul şcolar 2019 – 2020 și raportele
argumentative conform OMEN 5235/2018 ;
-Adresa nr.________ din 18.12.2018 a UAT Romanu prin care s-a transmis proiectul de rețea
școlară în vederea emiterii Avizului Conform penrtru organizarea si functionarea unitatilor de
invatamant pe raza comunei;
-Anexa la OMEN nr.5235/2018 privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de
scolarizare
Raportul argumentiv inregistrat sub nr.5595/17.12.2018 si Expunerea de motive a
Primarului comunei Romanu,judetul Braila;
Avizul Comisiilor de specialitate;
In conformitate cu art.19 si 61 din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare privind Legea Educatiei Nationale si prevederile din Anexa la OMEN nr.5235/2018
privind aprobarea metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020 finantat de la
bugetele locale si a Hotararii Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar judetean
Braila ;
In conformitate cu Legeanr.87/2006 pentru aprobarea cu completari si modificari a
OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei;
In baza art.36 alin.1,2 lit.d si alin.6 alit.a, pct.1 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica
locala,cu modificarile si completarile ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba proirectul de hotarare privind reţeaua şcolara a unităţii de învăţământ
preuniversitar de statde pe raza comunei Romanu, începând cu anul şcolar 2019-2020 dupa
cum urmeaza:
1. Scoala gimnaziala Romanu cu nivel primar,gimnazial
2. Gradinita cu program normal sat Romanu cu nivel prescolar
3. Gradinita cu program normal sat Oancea cu nivel prescolar
Art.2 Se aproba Planul de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020 a Scolii gimnaziale
Romanu conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Se imputerniceste d-na Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu pentru aducerea la
indeplinire a prezentei hotarari.
Art.4 D-ul Secretar de comuna va comunica Inspectoratului judetean Braila,Institutiei
Prefectului judetului Braila si tuturor persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MITU GEORGEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR COMUNĂ,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
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