
Consiliul Judetean Braila 
Consilier judetean - Simona Draghincescu 

Subsemnata ing ec Simona Draghincescu - consilier judetean 
PND ales in Consiliul Judetean Braila la alegerile din 5 iunie 2016, avand in 
vedere prev art 51 pct 4 din Lqea 215/200i *' cu privire la administratia 
publica locala prin prezenta depun si aduc la cunostinta publica Raportul 
de activitate pentru perioada 22.06.2016 - 31.12.2016. 

RAPORT deACTWITATE 

#- 
/ In mandatul de consilier judetean, pentru perioada 2016-2020, in 

calitate de consilier judetean fac parte din: 

- Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului inconjurator, agricdtura, turism si 
transport; 

- CA a1 Spitalului de Preumoftiziologie Braila; 
- ATOP Braila. r 

Avand in vedere prevederile legale in vigoare cu privire la 
Atributiile Consiliului Local, respectiv : 
LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (""republicatl**)(*actualizat~*) 
administraQei publice locale 
EMITENT: PARLAM- 
PUBLICAT &: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 
2007; Data intrmii in vigoare: 20 febmarie 2007 

(.......) 
Art 51 si umn se aplica corespunzator si consilierilor judeteni 

(I) in exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitiivi 
locale. 
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului $i a1 aparatului de 
specialitate, sti pun8 la dispozioe consilierilor locali, la cererea acestora, in 



termen de cel mult lo zile lueriltoare, informauile necesare in vederea 
indeplinirii mandatului. 
(3) Consilierii locali sunt obligap ca, in indeplinirea mandatului, srl 
organizeze periodic intPlniri cu cetiitenii $i sH acorde audiente. 
(4) Fiecare consilier local, precum qi viceprimad sunt obligao sil prezinte 
un raport anual de activitate, care va fi Bcut public prin grija secretamlui. 
(5) Pentru participarea la vedintele consiliului local qi ale comisiilor de 
specialitate, consilierul local primegte o indemnizatie stabilitg in condipile 
legii. 
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea chelhielilor pe care le 
efectueazg in indeplinirea mandatului lor, in condifiile legii. 
(7) Consiliul local poate hot314 diminuarea cuantumului indemnizapei 
prevbute la alin. (5) gi a cotei in care se face decontarea conform 
prevederilor alin. (6), in concordant3 cu posibilitI$le de finantare. 
Articolul 52 La lucr3rile consiliului local pot asista $i h a  cuvantul, fir5 
drept de vot, prefectul, pre~edintele consiliului judetean sau reprezentanfii 
acestora, deputapi $i senatorii, miniqtrii qi ceilalfi membri ai Guvernului, 
secretarii $i subsecretarii de stat, gefii serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor $i ale celorlalte organe centrale din unit50le 
administrativteritoriale, in problernele ce privesc domeniile de 
responsabilitate a acestor s e ~ c i i ,  precum $i persoanele interesate, invitate 
de primar. 

(I) hcuitorii satelor care nu au consilieri locali aleei in consiliile locale sunt 
reprezentati la qedintele de consiliu de un delegat siitesc. 
(2) Delegatul sstesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o 
adunare siiteasd, convocatii cu cel putin 15 zile inainte de primar. Alegerea 
delegatului siitesc se desflagoarg in prezenta primarului sau a viceprimarului 
$i a minimum 2 consilieri desemna#i prin hotariirea consiliului local. 
Alegerea delegatului siitesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenti la 
aceastil adunare. La adunarea sIteasc5 pot participa toti cetstenii cu drept 
de vot ~i domiciliul in satul respectiv. ------------- 
Alin. (2) a1 art. 53 a fost modificat de artieolul unic din LEGEA nr. 375 din 
26 noiembrie 2009, publicatii in MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 3 
decembrie 2009. 
(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegatii siteqti vor 
fi invita9 in mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ. 
(4) Delegatului siitesc fi sunt aplicabile, in mod corespunztitor, prevederile 
art. 51 alin. (5) $i (6). 



Sectiunea a a-a Atribuljile consiliului judetean 

(I) Consiliul judetean indeplinevte urmgtoarele categorii principale de 
atribuoi: 
a) atributii privind organizarea ~i funcfionarea aparatului de specialitate a1 
consiliului judetean, ale institNilor qi serviciilor publice de interes 
judetean qi ale societiiQlor comerciale $i regiilor autonome de interes 
judetean; 
b) atributii privind dezvoltarea economico-social3 a judewlui; 
C) atribuQi privind gestionarea patrimoniului judetplui; 
d) atribu$i privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
e) afribuui privind cooperarea interinstitu@onalii; 
f) alte atribu#ii prevszute de lege. 
(2) in exercitarea atribufiilor prevgzute la alin. (I) lit. a), consiliul judetean: 
a) alege, din rindul consilierilor judeteni, 2 vicepreqedino; 
-------------- 
Litera a) a alin. (2) a1 art. gi a fost modificat; de pct, 5 a1 art. 78 a1 Titlului 
111 din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008, publicat3 in MONITORUL 
OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008. 
b) hotir5~te Pnfiintarea sau reorganizarea de instituiji, s e ~ c i i  publice qi 
societ50 comerciale de interes juderean, precurn $i reorganizarea regiilor 
autonome de interes judetean, in condi#iile legii; 
c) aprobg regulamentul de organizare gi func#ionare a consiliului judetean, 
organigrama, statul de funcfii, regulamentul de organizare ~i functionare 
ale aparatului de specialitate, precum qi ale instituelor qi serviciilor publice 
de interes judetean $i ale societifilor comerciale qi regiilor autonome de 
interes judefean; 
d) exerciti, in numele judemlui, toate drepturile qi obligaoile 
corespunzgtoare participaljilor de@nute la societ5Q comerciale sau regii 
autonome, in condivile legii; 
e) numeqte, sanc~oneazg qi dispune suspendarea, modificarea ~i incetarea 
raporturilor de s e ~ c i u  sau, dupg caz, a raporturilor de mund, in condioile 
legii, pentru conducgtorii institutiilor qi serviciilor publice de interes 
judetean. i 
(3) h exercitarea atribugilor prevgzute la alin. (I) lit. b), consiliul judetean: 
a) aprobg, la propunerea preqedintelui consiliului judetean, bugetul propriu 
a1 judewlui, viririle de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare $i i j 

contul de incheiere a exerci#iului bugetar; i 
b) aprob2, la propunerea preqedintelui consiliului judefean, contractarea I 
$i/sau garantarea imprumuturilor, precum qi contractarea de datorie i 



public5 locali prin emisiuni de titluri de valoare in numele judeplui, in 
condiGile legii; 
C) stabile~te impozite $i taxe judetene, in condioile legii; 
d) adopt5 strategii, prognoze ~i programe de dezvoltare economico-sociali 
$i de mediu a judewlui, pe barn propunerilor primite de la consiliile locale; 
dispune, aprobii ~i urmgregte, in cooperare cu autoritzfile administrafiei 
publice locale comunale ~i oriigeneqti interesate, mtisurile necesare, inclusiv 
cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; 
e) stabilqte, pe baza avizului consiliilor locale ale unitiiwor administrativ- 
teritoriale implicate, proiectele de organizare gi amenajare a teritoriului 
judewui, precum qi de dezvoltare urbanistic5 generalg a acestuia $i a 
unitiiolor administrativ-teritoriale componente; urrniiret$e modul de 
realizare a acestora, in cooperare cu autoritiitile administravei publice 
locale comunale, orageneeti sau municipale implicate; 
f) aprobii documentagile tehnico-economice pentru lucririle de investigi de 
interes judetean, in limitele gi in condipile legii. 
(4) fn exercitarea atribufiilor previzute la alin. (I) lit. c), consiliul judetean: 
a) hotgrgqte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor 
proprietate public5 a judemlui, dupg caz, precum $i a seniciilor publice de 
interes judetean, in condiGile legii; 
b) hotZr5gte vinzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate 
privatii a judewlui, dupg caz, En condifiile legii; 
c) atribuie, in condi@ile legii, denumiri de obiective de interes judetean. 
(5) in exercitarea atribuoilor prevgzute la alin. (I) lit. dl, consiliul judetean: 
a) asigurii, potrivit competentelor sale gi in condioile l e i ,  cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind: 
1. educaoa; 
2. serviciile sociale pentru protecoa copilului, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor viirstnice, a familiei gi a altor persoane sau grupuri aflate in 
nevoie social%; 
3. s2niitatea; 
4. cultura; 
5. tineretul; 
6. sportul; 
7. ordinea publicg; 
8. situaQile de urgentg; f 

g. protectia $i refacerea mediului; 
lo. conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice i 

qi de arhitecturii, a parcurilor, gridinilor publice qi rezervatiilor naturale; 
11. evidenla persoanelor; 1 

12. pdurile hi drumurile publice; 
13. serviciile cornunitare de utilitate publid de interes judetean, precum gi 'i 
alimentarea cu gaz metan; ! z 
14. alte s e ~ c i i  publice stabilite prin lege; 

4 



b) sprijing, in condigile legii, activitatea cultelor religioase; 
c) emite avizele, acordurile gi autorizafiile date in competenta sa prin lege; 
d) acordg consultant2 in domenii specifice, in conditiile legii, unitgglor 
administrativteritoriale din judet, la cererea acestora. 
(6) in exercitarea atribuoilor prevrlzute la alin. (I) lit. e), consiliul judetean: 
a) hotgriqte, in condioile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice romine ori strgine, inclusiv cu parteneri din societatea civili, in 
vederea finantkii ~i realizirii in comun a unor acijuni, lucrgri, servicii sau 
proiecte de interes public judetean; 
b) hotgrQte, in conditiile legii, infriitirea judemlui cu unitiiv administrativ- 
teritoriale din alte tilri; 
c) hotiiriigte, in condioile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitrip 
administrativteritoriale din tar5 ori din str%initate, precum gi aderarea la 
asociatii nationale $i internaijonale ale autorit&ilor administra$ei publice 
locale, in vederea promov2rii unor interese comune 

Avand in vedere prevederile legale, in terrnenul stabilit de 
lege, prezint cetatenilor municipiului Brda, prin intermedid 
seeretariatului CUM Braila, raporhil de activitate pentru 
perioada 22.06.2016-31.12.2016 

R A P O R T  de A C T I V I T A T E  

Avand in vedere atributiile consilierului judetean, stabilite de lege, in 
perioada 22.06. 2016-31.12. 2016 am desfasurat activitatea de consilier 
judetean in stricta concordanta cu normele legale in vigoare numai in 
folosul comunitatii si cetatenilor care m-au propulsat in functia publica de 
consilier judetean prin votul acordat in 05.06.2016. 
Activitatea desfasurata este prezentata, pe scurt: 

- Am sustinut la conducerea CJ Braila aliapta PSD-ALDE pentru 
prornovarea proiectelor cu care am obtinut votul brailenilor atat la 
CLM cat si la CJ, semnand in acest sens un protocol politic local cu 
PSD Braila. In protocolul politic local PSD-PND se regasesc TOATE 
proiectele mete sustinute si nerealizate in mandatul de consilier local 
municipal (perioada 2012-2016) cat si proiectele sustinute si 
prezentate brailenilor in campania electorala din mai-iunie 2016; 

- Am participat la sedintele ordinare si extraordinare ale CJ Braila; 
- Am participat la sedintele comisiei de specialitate din care fac parte; 
- Am participat la sedintele ATOP si am luat decizii in conformitate cu 

prevederile legale; 



- Am participat la sedintele CA a1 Spitalului de Pneumoftiziologie 
Braila, CA din care fac parte; 

- Am sustinut in cadrul sedintelor publice ale CJ Braila probleme ale 
cetatenilor primite de la acestia la sediul PND din bdul Dorobanti nr 
1, bloc 20B, parter, pe retelele de socializare sau chiar telefonic; 

- Am avut intalniri cu cetatenii municipiului si judetului Braila la sediul 
PND, la invitatia acestora sau in satele sau comunele pe care le-am 
vizitat ; 

- Am sustinut in scris si prin atitudini publice atat in CJ cat si la 
Ministend Transporturilor realizarea a doua sensuri giratorii, unul la 
intersectia DN21 cu DC8 si unul la intrarea in statiunea Lacu Sarat; 

- Am sesizat Consiliul Judetean Braila si Primarul municipiului Braila 
asupra abuzurilor si neregulilor din cadrul serviciilor publice de 
specialitate sau a societatilor comerciale ce apartin CLM sau CJ Braila 
sau ale angajatilor acestora, abuzuri pe care mi le-au adus la 
cunostinta cetatenii municipiului Braila si judetului Braila; am 
cumunicat nemultumirile coneetatenilor mei Prirnamlui mun Braila 
sau Presedintelui CJ Braila. 

Problematica adusa in discutie de cetateni este aceeasi ca 
si in anii precedenti: 

- abuzuri in cadrul Asociatiilor de Proprietari; 
- nemultumirea cetatenilor fata de neimplicarea autoritatii publice 
(Primaria Braila) in problemele eetatenilor din AP cu toate ca legea 
prevede acest lucru; 
- lipsa locurilor de munca; 
- mizeria si gropile de pe strazile municipiului si judetului Braila; 
- situatia cainilor comunitari care pun in pericol siguranta cetatenilor 
municipiului Braila; 
- nemultumirea agentilor economici fata de abuzurile la care sunt 
supusi in relatiile contractuale cu SC APT SA Braila; 
- nemultumirea mea fata de modul in care sunt tratati cetatenii de 
catre aparatul executiv a1 CLM Braila prin faptul ca nu le sunt puse la 
dispozitie documentele solicitate. 

Data, 

02.05.2017 


