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privind: asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ
al comunei Surdila Găiseanca pe anul
2018........................................................133
HOTĂRÂREA NR.21 DIN 28 MARTIE 2018

privind: atribuirea denumirii unor străzi din satul,
județul
comuna
Surdila
Găiseanca,
Brăila............................................................134

HOTĂRÂREA NR.22 DIN 28 MARTIE 2018
privind:
modificarea
și
completarea
Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Surdila
Găiseanca..............................................136
HOTĂRÂREA NR.23 DIN 28 MARTIE 2018
privind: modificarea art.2 din H.C.L. nr.15 din
20 martie 2018 privind aprobarea asocierii
Comunei Surdila Găiseanca prin Consiliul
Local Surdila Găiseanca cu județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, pentru
cofinanțarea și realizarea lucrărilor de
”Trotuare în satele Surdila Găiseanca și
Filipești, comuna Surdila Găiseanca, județul
Brăila”.....................................................139
HOTĂRÂREA NR.24 DIN 28 MARTIE 2018
privind: modificarea art.2 din H.C.L. nr.17 din
20 martie 2018 privind aprobarea asocierii
Comunei Surdila Găiseanca prin Consiliul
Local Surdila Găiseanca cu județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, pentru
cofinanțarea și realizarea lucrărilor de
”Construire vestiare și gradene pentru 100
locuri, sat Surdila Găiseanca, județul
Brăila”.....................................................140

VI. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BERTEȘTII DE JOS
Jos”,
“Sistem
supraveghere
video
profesional Bberteștii de Jos”, “Sistem
supraveghere video profesional Spiru
Haret” și inițierea procedurilor de atribuire a
contractului de lucrări…………………….142
HOTĂRÂREA NR.19 DIN 28 MARTIE 2018
privind: aprobarea taxei pentru eliberarea
atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comericializare a
produselor din sectorul agricol………..…143

HOTĂRÂREA Nr.17 DIN 28 MARTIE 2018
privind: aprobarea Planului pentru asigurarea
resurselor financiare, umane şi materiale
destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de
urgenţă pe anul 2018……………………141
HOTĂRÂREA NR.18 DIN 28 MARTIE 2018
privind: aprobarea Indicatorilor tehnicoeconomici privind cheltuielile necesare
realizarii obiectivelor de investiții “Sistem
transmisie date Spiru Haret – Berteștii de
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VII. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI JIRLĂU
HOTĂRÂREA NR.11 DIN 20 MARTIE 2018
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă..145
HOTĂRÂREA NR.12 DIN 20 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Comunei Jirlău,
prin Consiliul Local Jirlău cu Județul Brăila, prin
Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea
și realizarea lucrărilor de „Amenajare Centru
civic și trotuare în Comuna Jirlău, Județul
Brăila“– lucrări în continuare 2018…………145
HOTĂRÂREA NR.13DIN 20 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Comunei Jirlău,
prin Consiliul Local Jirlău cu Județul Brăila, prin
Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea
și realizarea lucrărilor de „Sistematizarea
străzii Râmnicu Sărat în Comuna Jirlău,
Județul Brăila” – lucrări în continuare 2018.146
HOTĂRÂREA NR.14DIN 20 MARTIE 2018
privind: “Aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici după atribuirea contractelor de
achiziție publică ai obiectivului de investiții
“Modernizarea și extinderea sistemului de
iluminat public în comuna Jirlău, județul
Brăila”………………………………………..147
HOTĂRÂREA NR.15 DIN 20 MARTIE 2018
privind: „aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții
"Reabilitarea șanturilor și asigurarea scurgerii
apelor pluviale pe strada Rm. Sărat,
tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor și 1 Decembrie
- Pescarilor, în comuna Jirlău, județul
Brăila."……………………………………….149
HOTĂRÂREA NR.16 DIN 20 MARTIE 2018
privind: aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții
"Reabilitarea aleilor pietonale pe strada Rm.
Sărat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor și 1
Decembrie - Pescarilor, în comuna Jirlău,
județul Brăila"……………………………….150
HOTĂRÂREA NR.17 DIN 20 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Comunei Jirlău,
prin Consiliul Local Jirlău cu Județul Brăila, prin
Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea
și realizarea lucrărilor de
"Reabilitarea
șanturilor și asigurarea scurgerii apelor
pluviale pe strada Rm. Sărat, tronsoane: Sf.
Nicolae - Florilor și 1 Decembrie - Pescarilor,
în comuna Jirlău, județul Brăila."…………..151
HOTĂRÂREA NR.18 DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Aprobarea armonizării cu situația

actuală a amplasamentului a proiectului tehnic
privind Acțiunea 1: Infrastructura de drumuriasfaltare străzi comunale din cadrul „Proiect
integrat privind: infrastructura de drumuri –
asfaltare străzi comunale, canalizare pluvială,
canalizare menajeră și stație de epurare, prima
inființare și dotare centru de îngrijire tip
afterschool, comuna Jirlău, județul Brăila”…152
HOTĂRÂREA NR.19 DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul
privat al comunei administrat de consiliul local
către doamna Ciobota Rada, proprietarul
construcţiei ridicate pe acest teren”………..153
HOTĂRÂREA NR.20 DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul
privat al comunei administrat de consiliul local
către
domnul
Marinescu
Tudorache,
proprietarul construcţiei ridicate pe acest
teren”………………………………………..155
HOTĂRÂREA NR.21 DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul
privat al comunei administrat de consiliul local
către domnul Stroe Gicu, proprietarul
construcţiei ridicate pe acest teren”………156
HOTĂRÂREA NR.22 DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul
privat al comunei administrat de consiliul local
către doamna Pana Florentina, proprietarul
construcţiei ridicate pe acest teren”……....157
HOTĂRÂREA NR.23 DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Preluarea contractului de concesiune
nr.22/29.03.2004 de către dl.Boboc Ionel de la
concesionarii Samu Stefan și Samu Maria, ca
urmare a cumpărării construcției”…….…..159
HOTĂRÂREA NR.24 DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Rezilerea contractului de concesiune
nr.5698/28.10.2011, încheiat între Consiliul
Local Jirlău și S.C. JANEAS S.R.L., pentru
neplata redeventei”…………………….…..160
HOTĂRÂREA NR.25 DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Rezilerea contractului de concesiune
nr.4420/28.07.2011, încheiat între Consiliul
Local Jirlău și dl. Mucea Gh. Marin, ca urmare
a solicitării concesionarului”…………….…161
HOTĂRÂREA NR.26 DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul Primăriei Jirlău, care se aplică începând
cu data de 01.03.2018”…………………....162
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HOTĂRÂREA NR.27 DIN 20 MARTIE 2018
lei, pentru activitatea sportivă desfăşurată de
privind: aprobarea susţinerii financiare a către echipa de fotbal, în anul competiţional
Asociaţiei Sportive Jirlau, cu suma de 30.000 2018…………………………………………163

VIII. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI UNIREA
HOTĂRÂREA NR.22 DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice din cadrul U.A.T. comuna
Unirea pentru anul 2018………………….165
HOTĂRÂREA NR.23 DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea Planului pentru asigurarea
resurselor umane, materiale si financiare
necesare gestionarii situatiilor de urgenta din
Comuna Unirea, pentru anul 2018………165
HOTĂRÂREA NR.25 DIN 30 MARTIE 2018
privind:
completarea
si
actualizarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului
privat al comunei Unirea………………….166
HOTĂRÂREA NR.28 DIN 30 MARTIE 2018
privind: închirierea, prin atribuire directă către
Oficiului Județean de Poștă Brăila a Spațiului
1 în suprafață de 15 mp, situat în incinta clădirii
“Școala Unirea”, jud. Brăila, proprietatea UAT
Unirea, domeniul public al comunei Unirea, cu
destinație Oficiu Poștal.......................................167

HOTĂRÂREA NR.29 DIN 30 MARTIE 2018
privind: închirierea prin licitație publică a
Spațiului 2 în suprafaţă de 10 mp situat în
incinta clădirii ”Școala Unirea”, jud. Brăila,
proprietatea UAT Unirea, domeniul public al
comunei Unirea cu destinație cabinet
veterinar…………………………………...168
HOTĂRÂREA NR.30 DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investitiei “Reabilitare sediu
primărie
Comuna
Unirea,
Județul
Brăila”………………………………………169
HOTĂRÂREA NR.31 DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii comunei Unirea,
prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila
prin Consiliul Județean Brăila, pentru
cofinanţarea si realizarea
lucrărilor de
construcţii aferente obiectivului de investiţii:
“Reabilitare sediu primarie comuna Unirea,
judetul Braila”……………………………..170
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.33
DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2018 a UAT Județul Brăila, prin
Consiliul Județean Brăila, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „DUNĂREA”
Brăila
Consiliul Județean Brăila întrunit în ședința ordinară la data de 30 martie 2018;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila;
- Raportul de specialitate al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare de Utilități
Publice, Rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale
și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară nr. 1089/23.11.2017, înregistrată la Consiliul
Județean Brăila cu nr. 21149/24.11.2017 prin care s-au comunicat atât Situația de Calcul a
cuantumului cotizației pe anul 2018 pentru cei 45 de membri Asociați – Unități Administrativ
Teritoriale, înregistrată sub nr. 1076 / 20.11.2017, cât și Informarea nr. 1073/20.11.2017 privind
încasarea cotizației de la membrii Asociați la data de 20.11.2017,
- Hotărârea nr. 28/21.12.2017 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„DUNĂREA” Brăila prin care s-a aprobat cotizația membrilor Asociați pe anul 2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 99 din 28.09.2007 privind aprobarea asocierii
Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu unitățile administrativ-teritoriale de pe raza
Județului Brăila, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „DUNĂREA”
Brăila modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.59 din 30.06.2009;
- Prevederile art.23 alin.2 lit.”b”, art.16 alin.2 lit.”k” din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila autentificat sub nr.5139 din 24.07.2009 și art. 91 alin.5 lit.”a”
pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 alin.1 și ale art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administrației
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă cuantumul Cotizației pentru anul 2018 a UAT Județul Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „DUNĂREA” Brăila, în sumă
fixă de 189.805 lei.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Administrare Patrimoniu și
Evidență Bugetară.
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație
Publică, Contencios, prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila și altor instituții interesate.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.34
DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2018 a UAT Județul Brăila, prin
Consiliul Județean Brăila, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECO
DUNĂREA” Brăila
Consiliul Județean Brăila întrunit în ședința ordinară la data de 30 martie 2018;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila;
- Raportul de specialitate al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare de Utilități
Publice, Rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale
și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO Dunărea” Brăila nr. 255/ 07.03.2018,
înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 4437/08.03.2018, prin care a comunicat
Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 10/26.10.2017 privind aprobarea cotizației de
membru al Asociației și Situația cotizației membrilor Asociați – Unități Administrativ-Teritoriale,
propusă de către Consiliul Director pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 23
alin.2 lit.”b” din Statutul Asociației. Cuantumul cotizației pentru UAT Județul Brăila este în sumă
fixă de 40.000 lei, este eșalonată pe trimestre, cu plata în primele 15 (cincisprezece) zile ale
fiecărui trimestru, conform art.11 lit.”b” din Statutul Asociației.
- Hotărârea nr. 10/26.10.2017 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„ECO DUNĂREA” Brăila prin care s-a aprobat cotizația membrilor Asociați pe anul 2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 167 din 27.10.2008 privind aprobarea asocierii
Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Unitățile Administrativ-Teritoriale de pe raza
Județului Brăila, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO
Dunărea” Brăila;
- Prevederile art.16 alin.2 lit.”k”, din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO
Dunărea” Brăila și art. 91 alin.5 lit.”a” pct.13 din Legea administrației publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 alin.1 și ale art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administrației
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă cuantumul Cotizației pentru anul 2018 a UAT Județul Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ ECO DUNĂREA” Brăila, în
sumă fixă de 40.000 lei.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Administrare Patrimoniu și
Evidență Bugetară.
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO Dunărea” Brăila și altor instituții interesate.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.35
DIN 30 MARTIE 2018
privind: stabilirea prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila,
raportul Direcției administrație publică, contencios nr. 4718/13.03.2018, precum și adresa
Direcției pentru Agricultură Județeană Brăila nr. 743/12.03.2018 înregistrată la Consiliul
Județean Brăila la nr. 4675/13.03.2018 care cuprinde propunerea prețului mediu al masei verzi
obținute de pe pajiști pentru anul 2018, de 10 lei/tona ;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului
public și privat al județului și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport;
În conformitate cu prevederile art.84, alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal,cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 407/2013 al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere
a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al
municipiilor;
În temeiul prevederilor art.97 și art.115, alin.1, lit.“c” din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se stabilește prețul mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018, în sumă de 10
lei/tona.
Art.2 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției administrație publică,
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată consiliilor locale din județul Brăila și
persoanelor interesate.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.36
DIN 30 MARTIE 2018

privind: însușirea Raportului de evaluare a terenului în suprafață de 170 mp, situat în
municipiul Brăila, str. Ghioceilor nr.8, aparținând domeniului public al județului Brăila
și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila,
în vederea închirierii
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Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila și
raportul de specialitate al Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, înregistrat la
Consiliul Județean Brăila sub nr.4721/13.03.2018, adresele Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Brăila înregistrate la Consiliul Județean Brăila sub
nr.4534/09.03.2018 și nr.2090/02.02.2018 ;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului
public și privat al județului și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice,
integrare și relații internaționale ;
În temeiul prevederilor art. 14, 15 și 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, actualizată, art.91, alin.1 lit.”c”, alin.4 lit.”a”, art.123, alin.1 și 2 din Legea
nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art.97 și art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă însușirea Raportului de evaluare a terenului în suprafață de 170 mp, situat în
municipiul Brăila, str. Ghioceilor nr.8, aparținând domeniului public al județului Brăila și
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila, în vederea
organizării licitației publice privind închirierea acestui teren, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
Art.2 Planul de amplasament al terenului este prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art.3 Inchirierea se va face în condițiile legii, de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Brăila, titular al dreptului de administrare a terenului menționat la art.1 al
prezentei hotărâri.
Art.4 Nivelul minim al chiriei de la care va porni licitația este 8 euro/mp/lună.
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios va comunica prezenta hotărâre celor interesați.
Hotărârea a fost adoptată cu 28 de voturi « Pentru ». Nu participă la vot domnii consilieri județeni Chiru Laurențiu
Marian și Nechita Ovidiu.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.37
DIN 30 MARTIE 2018

privind: actualizarea Listei cuprinzând categoriile de documente create şi/sau
gestionate de Consiliul Judeţean Brăila, care constituie informaţii de interes public
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2018;
Având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi
Raportul Direcţiei administraţie publică, contencios înregistrat cu nr.4905/15.03.2018;
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Văzând raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
relaţii publice şi relaţii internaţionale;
În conformitate cu prevederile art.5 alin.1 lit.“h” și alin.2 din Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Hotărârii Guvernului României nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001;
În temeiul prevederilor art.97 si 115, alin.1, lit. “c” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se actualizează Lista cuprinzând categoriile de documente create şi/sau gestionate de
Consiliul Judeţean Brăila, care constituie informaţii de interes public, potrivit anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Judeţean Brăila nr. 84/24.04.2017;
Art.3 Funcționarii publici responsabili cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 aduc la
cunoştinţă publică, prin afișare la sediul instituției și publicare pe site-ul Consiliului Judeţean
Brăila şi în Monitorul Oficial al Judeţului Brăila, Lista cuprinzând categoriile de documente
create şi/sau gestionate de Consiliul Judeţean Brăila, care constituie informaţii de interes
public, pentru anul 2018;
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcţiei administraţie publică,
contencios, prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.38
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea „Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
nonprofit de interes judeţean pentru anul 2018”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila și raportul
comun al Direcţiei Strategii de Dezvoltare, Direcţiei Administrare Patrimoniu și Evidență
Bugetară și Direcţiei Administraţie Publică, Contencios înregistrat sub nr. 4765/14.03.2018;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public
și privat al judeţului, Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, tineret și
activităţi sportive și Comisiei pentru sănătate și protecție socială;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
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modificările şi completările ulterioare, ale art.91 alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 și ale art. 115 alin.1 lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă „Programul pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes
judeţean pentru anul 2018”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă „Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul
propriu al judeţului Brăila, alocate pentru activități nonprofit de interes judeţean pentru anul
2018”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuterniceşte președintele Consiliului Judeţean Brăila să semneze contractele de
finanţare nerambursabilă, precum și eventualele acte adiţionale la acestea.
Art.4 Componenta comisiei de evaluare a proiectelor se va stabili ulterior prin dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila.
Art.5 Direcţia Strategii de Dezvoltare, Direcţia Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară
și Direcţia Administraţie Publică, Contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Compartimentului
cancelarie și arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “Pentru”. Nu participă la vot domnul consilier județean Mortu Viorel.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.39
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea documentației faza D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție:
“Expertiza tehnică + soluție tehnică + D.A.L.I., pentru Reabilitarea Secției Unitate Primire
Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila”
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila,
Raportul comun al Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de Dezvoltare,
înregistrat sub nr. 4601/12.03.2018;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultura, turism, transport și
Comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului;
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Pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice.
În conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea
de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și
de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati,
Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență,
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 5697/18.08.2017
și modificat prin Ordinul MDRAP nr. 1806/26.01.2018.
În temeiul prevederilor art.97 alin.1 și art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administrației publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. (Documentația de Avizare a
Lucrărilor de Intervenție) pentru obiectivul de investiţie “Expertiza tehnică + soluție tehnică +
D.A.L.I., pentru Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Brăila”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare
Lucrări de Intervenție) ai investiției “Expertiză tehnică + soluție tehnică + D.A.L.I., pentru
Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila”,
conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.3 Se aprobă descrierea sumară a investiției “Expertiză tehnică + soluție tehnică + D.A.L.I.,
pentru Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Brăila” conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.4 Se aprobă investiția “Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Brăila” și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării prin
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului
la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2. – Îmbunătățirea calității și a eficienței
îngrijirii spitalicești de urgență, Operatiunea B – Unitati de primiri urgente;
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția
Tehnică și Lucrări Publice și Direcția Strategii de Dezvoltare;
Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința celor interesați, prin grija Compartimentului
cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

15

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.40
DIN 30 MARTIE 2018
privind: atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean
de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. CAVMARIO
TRANS S.R.L. Brăila pe traseele:
- Brăila - Victoria, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
- Cuza Vodă - Brăila, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
- Brăila – Mihai Bravu, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
- Brăila – Lacu Rezii, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
- Brăila – Ianca, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
- Brăila – Șuțești, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
- Brăila – Racovița, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 30 martie 2018;
Analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila;
Văzând Raportul Direcției Tehnice și Lucrări Publice înregistrat sub nr. 5346/21.03.2018
și Raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport;
Urmare analizei cererilor privind eliberarea licențelor de traseu pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale depuse de operatorul
de transport S.C. CAVMARIO TRANS S.R.L., C.U.I. RO13552023, cu sediul în mun. Brăila,
str. Gen. David Praporgescu nr. 10, bl.B.14, sc.2, parter, ap.21, jud. Brăila, înregistrate sub:
• nr.4996/T/215/16.03.2018 prin care solicită eliberarea licenței de traseu pentru traseul
Brăila - Victoria, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
• nr.4997/T/216/16.03.2018 prin care solicită eliberarea licenței de traseu pentru traseul
Cuza Vodă-Brăila, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
• nr.4998/T/217/16.03.2018 prin care solicită eliberarea licenței de traseu pentru traseul
Brăila – Mihai Bravu, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
• nr.4999/T/218/16.03.2018 prin care solicită eliberarea licenței de traseu pentru traseul
Brăila – Lacu Rezii, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
• nr.5000T/219/16.03.2018 prin care solicită eliberarea licenței de traseu pentru traseul
Brăila – Ianca, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
• nr.5001/T/220/16.03.2018 prin care solicită eliberarea licenței de traseu pentru traseul
Brăila – Șuțești, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
• nr.5002/T/221/16.03.2018 prin care solicită eliberarea licenței de traseu pentru traseul
Brăila – Racovița, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L.
Având în vedere prevederile art. 17, alin. (1), lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor
de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art. 4 lit. h), art. 31 și art. 35 alin. (1), din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, cu modificările și
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.1 din Hotararea Consiliului Județean Brăila nr. 271/
28.11.2017 privind aprobarea tarifelor percepute în anul 2018 pentru eliberarea licenței de
traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse
regulate speciale, în județul Brăila;
În conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. 5 lit. “a”, pct.13 din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
16

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
În temeiul art. 97 alin.1 și art. 115 alin. 1 lit. ”c” din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean
de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. CAVMARIO TRANS
S.R.L., C.U.I. RO13552023, cu sediul în mun. Brăila, str. Gen. David Praporgescu nr. 10,
bl.B.14, sc.2, parter, ap.21, jud. Brăila, pe traseele:
- Brăila - Victoria, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L., pe perioada de valabilitate
rămasă de executat conform contractului încheiat între părți, prelungită prin actul aditional nr.5
la contract, respectiv de la data comunicării Hotărârii Consiliului Județean Brăila, până la data
de 09.02.2019.
- Cuza Vodă - Brăila pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L., pe perioada de
valabilitate rămasă de executat conform contractului încheiat între părți, prelungită prin actul
adițional nr.5 la contract, respectiv de la data comunicării Hotărârii Consiliului Județean Brăila,
până la data de 09.02.2019.
- Brăila – Mihai Bravu, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L., pe perioada de
valabilitate rămasă de executat conform contractului încheiat între părți, prelungită prin actul
adițional nr.5 la contract, respectiv de la data comunicării Hotărârii Consiliului Județean Brăila,
până la data de 09.02.2019.
- Brăila – Lacu Rezii, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L., pe perioada de
valabilitate rămasă de executat conform contractului încheiat între părți, prelungită prin actul
adițional nr.5 la contract, respectiv de la data comunicării Hotărârii Consiliului Județean Brăila,
până la data de 09.02.2019.
- Brăila – Ianca, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L., pe perioada de valabilitate
rămasă de executat conform contractului încheiat între părți, prelungită prin actul adițional nr.5
la contract, respectiv de la data comunicării Hotărârii Consiliului Județean Brăila, până la data
de 09.02.2019.
- Brăila – Șuțești, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L., pe perioada de valabilitate
rămasă de executat conform contractului încheiat între părți, prelungită prin actul adițional nr.5
la contract, respectiv de la data comunicării Hotărârii Consiliului Județean Brăila, până la data
de 09.02.2019.
- Brăila – Racovița, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMÂNIA S.R.L., pe perioada de
valabilitate rămasă de executat conform contractului încheiat între părți, prelungită prin actul
adițional nr.5 la contract, respectiv de la data comunicării Hotărârii Consiliului Județean Brăila,
până la data de 09.02.2019.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția
Tehnică și Lucrări Publice prin Compartimentul Transport Public Local care reprezintă
autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Județean Brăila pentru exercitarea atribuțiilor în
domeniul serviciilor de transport public local.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată operatorului de transport S.C. CAVMARIO TRANS
S.R.L. Brăila, Compartimentului Transport Public Local din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări
Publice și va fi adusă la cunostința publică prin grija Compartimentului Cancelarie și Arhivă din
cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.41
DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Chiscani, prin Consiliul Local Chiscani pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții “Reabilitare dispensar uman Chiscani“
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Chiscani nr. 269/13.03.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Brăila sub nr. 4720/13.03.2018,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit. ”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art.115 alin. 1 lit.“c” din Legea 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Chiscani, prin Consiliul Local Chiscani pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții
“Reabilitare dispensar uman Chiscani “.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 300.000 lei, reprezentând 29,37% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 919.816 lei, reprezentând contribuția Comunei
Chiscani, prin Consiliul local Chiscani, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe
baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și
cheltuieli al Comunei Chiscani, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Chiscani, prin Consiliul Local Chiscani, potrivit anexei
2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Chiscani, prin Consiliul Local
Chiscani.
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Art.7 (a) Consiliul local Chiscani, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă
acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri ;
b-logo-ul/stema comunei Chiscani şi cuvintele: “COMUNA CHISCANI”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Chiscani;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administratie Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “Pentru”. A votat împotrivă domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.42
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu
ComunaTraian, prin Consiliul Local Traian pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului
de investiții “Modernizarea trotuarelor pe străzile Scolii și Seitan Gheorghe“, rest de
executat
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
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Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Traian nr. 1057/06.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean
Brăila sub nr. 4251/06.03.2018,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 2018 ;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Traian,
prin Consiliul Local Traian pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții
“Modernizarea trotuarelor pe străzile Scolii și Seitan Gheorghe “, rest de executat.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 199.648,69 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 133.099,12 lei, reprezentând contribuția Comunei
Traian, prin Consiliul local Traian, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe baza
documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli
al Comunei Traian, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Traian, prin Consiliul Local Traian, potrivit anexei 2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Traian, prin Consiliul Local Traian.
Art.7 (a) Consiliul local Traian, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă
acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui sa le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri ;
b-logo-ul/stema comunei Traian şi cuvintele: “COMUNA TRAIAN”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Traian;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
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g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.43
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Dudești, prin Consiliul Local Dudești pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții “Inființare Centru Situații de Urgențo Comuna Dudești“
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Dudești nr. 1181/14.03.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Brăila sub nr. 5062/16.03.2018;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie 2018 ;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art.115 alin.1 lit.“c” din Legea 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Dudești,
prin Consiliul Local Dudești pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții
“INFIINTARE CENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ COMUNA DUDEȘTI “.
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Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 300.000 lei, reprezentând 54,80% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 247.400 lei, reprezentând contribuția Comunei
Dudești, prin Consiliul local Dudești, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe
baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și
cheltuieli al Comunei Dudești, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Dudești, prin Consiliul Local Dudești, potrivit anexei
2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Dudești, prin Consiliul Local Dudești.
Art.7 (a) Consiliul local Dudești, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată
durata de implementare a proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă
acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Dudești şi cuvintele: “COMUNA DUDEȘTI.”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Dudești;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.44
DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Movila Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii pentru cofinanțarea și realizarea
obiectivului de investiții “Reabilitare Sistem de iluminat public stradal în comuna Movila
Miresii, județul Brăila“
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurator, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Movila Miresii nr. 1937/19.03.2018, inregistrată la
Consiliul Județean Brăila sub nr. 5200/19.03.2018,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Movila
Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții “Reabilitare Sistem de iluminat public stradal în comuna Movila Miresii, județul Brăila“.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de137.708 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 403.967,41 lei, reprezentând contribuția Comunei
Movila Miresii, prin Consiliul local Movila Miresii, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor
asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de
venituri și cheltuieli al Comunei Movila Miresii, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local Movila Miresii,
potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
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Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local
Movila Miresii.
Art.7 (a) Consiliul local Movila Miresii, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe
toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului,
dacă acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Movila Miresii şi cuvintele: “COMUNA MOVILA MIRESII”, fără
abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Movila Miresii;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administratie Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.45
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Amenajare teren de sport în incinta Școlii Gimnaziale Cazasu“
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
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patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Cazasu nr. 1766/14.03.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Brăila sub nr. 4871/14.03.2018,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art.115 alin.1 lit.“c” din Legea 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Cazasu,
prin Consiliul Local Cazasu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții
“Amenajare teren de sport în incinta Scolii Gimnaziale Cazasu“.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 208.919 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 314.064,20 lei, reprezentând contribuția Comunei
Cazasu, prin Consiliul local Cazasu, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe
baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și
cheltuieli al Comunei Cazasu, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu, potrivit anexei
2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu.
Art.7 (a) Consiliul local Cazasu, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă
acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă panourile
se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism), beneficiarul va
trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Cazasu şi cuvintele: “COMUNA CAZASU”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
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d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Cazasu;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.46
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de
investitii “Amenajare teren de sport in incinta Scolii Gimnaziale Cazasu“
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Cazasu nr. 1766/14.03.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Brăila sub nr. 4871/14.03.2018,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art.115 alin.1 lit.“c” din Legea 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Cazasu,
prin Consiliul Local Cazasu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții
“Amenajare teren de sport în incinta Scolii Gimnaziale Cazasu“.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 208.919 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 314.064,20 lei, reprezentând contribuția Comunei
Cazasu, prin Consiliul local Cazasu, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe
baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și
cheltuieli al Comunei Cazasu, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu, potrivit anexei
2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu.
Art.7 (a) Consiliul local Cazasu, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă
acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Cazasu şi cuvintele: “COMUNA CAZASU”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Cazasu;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.47
DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Gradiștea, prin Consiliul Local Gradiștea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului
de investiții “Amenajare capelă, comuna Gradiștea, județul Brăila“
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Gradiștea nr. 946/15.03.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Brăila sub nr. 4918/15.03.2018,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit. ”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Gradiștea, prin Consiliul Local Gradiștea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții “Amenajare capelă, comuna Gradiștea, județul Brăila“.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 109.438,32 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 85.746,50 lei, reprezentând contribuția Comunei
Gradiștea, prin Consiliul local Gradiștea, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii,
pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și
cheltuieli al Comunei Gradiștea, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Gradiștea, prin Consiliul Local Gradiștea, potrivit
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Gradiștea, prin Consiliul Local
Gradiștea.
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Art.7 (a) Consiliul local Gradiștea, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă
acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și înca
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri ;
b-logo-ul/stema comunei Gradiștea şi cuvintele: “COMUNA GRADIȘTEA”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Gradiștea;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi “Pentru”. A votat împotriva domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.48
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Gradiștea, prin Consiliul Local Gradiștea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului
de investiții “Amenajare cămin cultural, sat Ibrianu, comuna Gradiștea, județul Brăila“
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
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realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Gradiștea nr. 942/15.03.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Brăila sub nr. 4915/15.03.2018,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Gradiștea, prin Consiliul Local Gradiștea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții “Amenajare cămin cultural, sat Ibrianu, cumuna Gradiștea, judetul Brăila“.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 150.084,46 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 116.488,43 lei, reprezentând contribuția Comunei
Gradiștea, prin Consiliul local Gradiștea, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii,
pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și
cheltuieli al Comunei Gradiștea, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Gradiștea, prin Consiliul Local Gradiștea, potrivit
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Gradiștea, prin Consiliul Local
Gradiștea.
Art.7 (a) Consiliul local Gradiștea, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă
acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Gradiștea şi cuvintele: “COMUNA GRADIȘTEA”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Gradiștea;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
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g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi “Pentru”. S-a abținut de la vot domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.49
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Gradiștea, prin Consiliul Local Gradiștea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului
de investiții “Amenajare cimitir, sat Ibrianu, comuna Gradiștea, județul Brăila“
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiata de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Gradiștea nr. 944/15.03.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Brăila sub nr. 4917/15.03.2018,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit. ”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art.115 alin.1 lit.“c” din Legea 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
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Gradiștea, prin Consiliul Local Gradiștea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții “Amenajare cimitir, sat Ibrianu, comuna Gradiștea, județul Brăila“.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 40.272 lei, reprezentând 60.% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 30.463,40 lei, reprezentând contribuția Comunei
Gradiștea, prin Consiliul local Gradiștea, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii,
pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și
cheltuieli al Comunei Gradiștea, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Gradiștea, prin Consiliul Local Gradiștea, potrivit
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Gradiștea, prin Consiliul Local
Gradiștea.
Art.7 (a) Consiliul local Gradiștea, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă
acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Gradiștea şi cuvintele: “COMUNA GRADIȘTEA.”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Gradiștea;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi “Pentru”. A votat împotriva domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.50
DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Scorțaru Nou, prin Consiliul Local Scorțaru Nou pentru cofinanțarea și realizarea
obiectivului de investiții “Extindere iluminat stradal în comuna Scorțaru Nou, județul
Brăila“
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adreselor Comunei Scorțaru Nou nr. 925/13.03.2018, nr.1055/20.03.2018
și 1010/23.03.2018, înregistrate la Consiliul Județean Brăila sub nr. 4743/13.03.2018,
nr.5501/22.03.2018, respectiv nr.5640/23.03.2018.
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit. ”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Scorțaru
Nou, prin Consiliul Local Scorțaru Nou pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții
“Extindere iluminat stradal în comuna Scortaru Nou, județul Brăila“.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 105.477,936 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 73.728,634 lei, reprezentând contribuția Comunei
Scorțaru Nou, prin Consiliul local Scorțaru Nou, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor
asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de
venituri și cheltuieli al Comunei Scorțaru Nou, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Scorțaru Nou, prin Consiliul Local Scorțaru Nou,
potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
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Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Scorțaru Nou, prin Consiliul Local
Scorțaru Nou.
Art.7 (a) Consiliul local Scorțaru Nou, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe
toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului,
dacă acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și incă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri ;
b-logo-ul/stema comunei Scorțaru Nou şi cuvintele: “COMUNA SCORȚARU NOU”, fără
abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Scorțaru Nou;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică si lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi “Pentru”. A votat împotrivă domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.51
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Scorțaru Nou, prin Consiliul Local Scorțaru Nou pentru cofinanțarea și realizarea
obiectivului de investiții “Modernizare Centru Civic, sat Sihleanu, comuna Scorțaru Nou,
județul Brăila“, rest de executat
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
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Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adreselor Comunei Scorțaru Nou nr. 838/18.03.2018, nr.1053/20.03.2018
și nr.1010/23.03.2018, înregistrate la Consiliul Județean Brăila sub nr. 4217/06.03.2018,
nr.5502/22.03.2018, respectiv 5640/23.03.2018.
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit. ”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Scorțaru
Nou, prin Consiliul Local Scorțaru Nou pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții
“Modernizare Centru Civic, sat Sihleanu, comuna Scorțaru Nou, județul Brăila“, rest de
executat.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 82.479,03 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumâ de 68.156,71 lei, reprezentând contribuția Comunei
Scorțaru Nou, prin Consiliul local Scorțaru Nou, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor
asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de
venituri și cheltuieli al Comunei Scorțaru Nou, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Scorțaru Nou, prin Consiliul Local Scorțaru Nou,
potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Scorțaru Nou, prin Consiliul Local
Scorțaru Nou.
Art.7 (a) Consiliul local Scorțaru Nou, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe
toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului,
dacă acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
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(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Scorțaru Nou şi cuvintele: “COMUNA SCORȚARU NOU”, fără
abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Scorțaru Nou;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “Pentru”. A votat împotrivă domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.52
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Scorțaru Nou, prin Consiliul Local Scorțaru Nou pentru cofinanțarea și realizarea
obiectivului de investiții “Amenajare teren sport multifuncțional: Școala Gimnazială
Scorțaru Nou, în localitatea Scorțaru Nou, comuna Scorțaru Nou, județul Brăila“, rest de
executat
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adreselor Comunei Scorțaru Nou nr. 839/18.03.2018 , nr.1054/20.03.2018
și 1010/23.03.2018, înregistrate la Consiliul Județean Brăila sub nr. 4216/06.03.2018,
nr.5503/22.03.2018, respectiv nr.5640/23.03.2018.
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
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În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Scorțaru
Nou, prin Consiliul Local Scorțaru Nou pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții
“Amenajare teren sport multifuncțional: Școala Gimnazială Scorțaru Nou, în localitatea
Scorțaru Nou, comuna Scorțaru Nou, județul Brăila“, rest de executat.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 65.481,284 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 47.491,63 lei, reprezentând contribuția Comunei
Scorțaru Nou, prin Consiliul local Scorțaru Nou, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor
asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de
venituri și cheltuieli al Comunei Scorțaru Nou, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Scorțaru Nou, prin Consiliul Local Scorțaru Nou,
potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Scorțaru Nou, prin Consiliul Local
Scorțaru Nou.
Art.7 (a) Consiliul local Scorțaru Nou, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe
toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului,
dacă acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Scorțaru Nou şi cuvintele: “COMUNA SCORȚARU NOU”, fără
abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Scorțaru Nou;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
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Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “Pentru”. S-a abținut de la vot domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.53
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Jirlău, prin Consiliul Local Jirlău, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții “Sistematizarea străzii Râmnicu Sărat în Comuna Jirlău, Județul Brăila“, rest
de executat
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Jirlău nr. 1927/20.03.2018, inregistrată la Consiliul
Județean Brăila sub nr. 5311/20.03.2018,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art.35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera”c” din Legea
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Jirlău,
prin Consiliul Local Jirlău, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții
“Sistematizarea străzii Râmnicu Sărat în Comuna Jirlău, Județul Brăila“, rest de executat.
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Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii,în sumă de 8.018,16 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.(alte
servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 5.345,44 lei, reprezentând contribuția Comunei
Jirlău, prin Consiliul local Jirlău, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe baza
documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli
al Comunei Jirlău, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Jirlău, prin Consiliul Local Jirlău, potrivit anexei 2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Jirlău, prin Consiliul Local Jirlău.
Art.7 (a) Consiliul local Jirlău este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă
acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrari și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Jirlău şi cuvintele: “COMUNA JIRLĂU.”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Jirlău.;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “Pentru”. S-a abținut de la vot domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.54
DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Jirlău, prin Consiliul Local Jirlău, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții “Amenajare Centru civic și trotuare în Comuna Jirlău, Județul Brăila“, rest de
executat
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședință ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Jirlău nr. 1929/20.03.2018, inregistrată la Consiliul
Județean Brăila sub nr. 5315/20.03.2018,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.9/12 februarie 2018;
În conformitate cu prevederile art.35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art.115 alin.1 lit.“c” din Legea 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Jirlău,
prin Consiliul Local Jirlău, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare
Centru civic și trotuare în Comuna Jirlău, Județul Brăila“, rest de executat.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii,în sumă de 180.145,01 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.(alte
servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 120.096,68 lei, reprezentând contribuția Comunei
Jirlău, prin Consiliul local Jirlău, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii, pe baza
documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli
al Comunei Jirlău, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Jirlău, prin Consiliul Local Jirlău, potrivit anexei 2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Jirlău, prin Consiliul Local Jirlău.
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Art.7 (a) Consiliul local Jirlău este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă
acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Jirlău şi cuvintele: “COMUNA JIRLĂU.”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Jirlău.;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “Pentru”. A votat împotrivă domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.55
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Ulmu, prin Consiliul Local Ulmu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții “Realizare parc în localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila“
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
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Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adresei Comunei Ulmu nr. 1462/21.03.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Brăila sub nr. 5442/21.03.2018;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 litera ”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 litera ”c” din Legea
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Ulmu,
prin Consiliul Local Ulmu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Realizare
parc în localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila“.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 240.132,28 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 160.088,192 lei, reprezentând contribuția
Comunei Ulmu, prin Consiliul local Ulmu, pentru cofinanțarea și realizarea obiectelor asocierii,
pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri și
cheltuieli al Comunei Ulmu, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Ulmu, prin Consiliul Local Ulmu, potrivit anexei 2,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Ulmu, prin Consiliul Local Ulmu.
Art.7 (a) Consiliul local Ulmu, este obligat să monteze un panou care să fie expus pe toată
durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă
acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementarii proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Ulmu şi cuvintele: “COMUNA ULMU”, fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
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e- valoarea contribuției comunei Ulmu;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Judetul Braila.
Hotărârea a fost adoptată cu 29 de voturi “Pentru”. A votat împotrivă domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.56
DIN 30 MARTIE 2018

privind: rectificarea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si
subventii pe anul 2018
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 30 martie 2018;
Având în vedere expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Brăila și
Raportul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, înregistrat sub nr.
5580/23.03.2018;
Având în vedere adresele nr.11299/19.03.2018 și nr.11961/23.03.2018, înregistrate la
Consiliul Județean Brăila sub nr.5267/20.03.2018, respectiv nr.5613/23.03.2018 ale Spitalului
Județean de Urgență Brăila.
Văzând raportul de avizare al Comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public
și privat al județului;
Cunoscând prevederile art. 19 alin. 2, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. 3, lit.”a”, art.97 și art.115, alin 1, lit.”c” din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și
subvenții, conform anexelor nr.1, 1a, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Brăila, conform anexelor
nr. 2, 2a, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.3 Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică,
Contencios prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului
Județul Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.57
DIN 30 MARTIE 2018

privind: validarea doamnei Rada Sterea, subprefect al Judeţului Brăila în calitatea de
membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brăila
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară la data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brăila și
raportul Direcției administrație publică, contencios;
Ținând cont de adresa Instituției Prefectului Județul Brăila nr. 3694/21.03.2018,
înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 5469/22.03.2018;
Văzând raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică,
relații publice și relații internaționale;
Pe baza prevederilor art.17 alin.2 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Politiei Romane, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate
cu art.5 şi 9 din Hotărârea Guvernului României nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică;
În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se validează în calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brăila
doamna Rada Sterea, subprefect al Judeţului Brăila.
Art.2 Prevederile art. 1 şi 3 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 173/2016 privind
validarea componentei nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brăila se modifică
în mod corespunzător.
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției administrație publică,
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.
Hotărârea a fost adoptată cu 28 de voturi “Pentru”. S-a abținut de la vot domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin. Domnul consilier județean Dănăilă Zaharia Alexandru nu a fost prezent în sală.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.58
DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Surdila Găiseanca, prin Consiliul Local Surdila Găiseanca pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Trotuare în satele Surdila Găiseanca și Filipești,
comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila“, rest de executat
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adreselor Comunei Surdila Găiseanca nr. 971/20.03.2018 și
1053/27.03.2018 înregistrate la Consiliul Județean Brăila sub nr. 5423/21.03.2018, respectiv
6051/29.03.2018;
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Surdila
Găiseanca, prin Consiliul Local Surdila Găiseanca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului
de investiții “Trotuare în satele Surdila Găiseanca și Filipești, comuna Surdila Găiseanca,
județul Brăila“, rest de executat.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 118.892,69 lei, reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi suportată din
bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 89.031,34 lei, reprezentând contribuția Comunei
Surdila Găiseanca, prin Consiliul local Surdila Găiseanca, pentru cofinanțarea și realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din
bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Surdila Găiseanca, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Surdila Găiseanca, prin Consiliul Local Surdila
Găiseanca, potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
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Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Surdila Găiseanca, prin Consiliul
Local Surdila Găiseanca.
Art.7 (a) Consiliul local Surdila Găiseanca, este obligat să monteze un panou care să fie expus
pe toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului,
dacă acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Surdila Găiseanca şi cuvintele: “COMUNA SURDILA GĂISEANCA.”,
fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Surdila Găiseanca;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției administrație publică,
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.
Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi “Pentru”. S-a abținut de la vot domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin. Nu au fost prezenți în sală domnii consilieri județeni: Dănăilă Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin
și Chiru Laurențiu Marian.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.59
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna
Surdila Găiseanca, prin Consiliul Local Surdila Găiseanca pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Construire vestiare și gradene pentru 100 locuri în
satul Surdila Găiseanca, comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila“
Consiliul Județean Brăila, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;
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Având în vedere Expunerea de motive inițiată de Președintele Consiliului Județean
Brăila și raportul comun al Direcției administrație publică, contencios, Direcției administrare
patrimoniu și evidență bugetară, Direcției Tehnice și Lucrări Publice și Direcției Strategii de
Dezvoltare;
Luând în considerare rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finanțe, administrarea
domeniului public și privat al județului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale;
Ca urmare a adreselor Comunei Surdila Găiseanca nr. 974/20.03.2018 și
1052/27.03.2018 înregistrate la Consiliul Județean Brăila sub nr. 5422/21.03.2018 ,respectiv
6052/29.03.2018.
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/12 februarie
2018;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”e”, alin.5 lit.”a” și alin.6 lit.”c” din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 și art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Surdila
Găiseanca, prin Consiliul Local Surdila Găiseanca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului
de investiții “Construire vestiare și gradene pentru 100 locuri în satul Surdila Găiseanca,
comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila“.
Art.2 Contribuția Consiliului Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 181.107,31 lei, reprezentând 36,56% din valoarea C+M, va fi suportată
din bugetul propriu al județului Brăila, pe anul 2018, din capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50.
(alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale), potrivit anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Costurile utile și necesare, în sumă de 361.432,78 lei, reprezentând contribuția Comunei
Surdila Găiseanca, prin Consiliul local Surdila Găiseanca, pentru cofinanțarea și realizarea
obiectelor asocierii, pe baza documentației tehnico-economice aprobate, vor fi suportate din
bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Surdila Găiseanca, aprobat pe anul 2018.
Art.4 Se aprobă modelul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, şi Comuna Surdila Găiseanca, prin Consiliul Local Surdila
Găiseanca., potrivit anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după semnarea contractului de asociere.
Art.6 Se mandatează domnul Francisk Iulian Chiriac, Președintele Consiliului Județean Brăila,
în vederea semnării contractului de asociere cu Comuna Surdila Găiseanca, prin Consiliul
Local Surdila Găiseanca.
Art.7 (a) Consiliul local Surdila Găiseanca, este obligat să monteze un panou care să fie expus
pe toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului,
dacă acest lucru este posibil.
(b) Pentru obiectivul de investiții, va fi instalat un panou cu dimensiunile: l 1,5 m x h 1m.
Acest panou va fi instalat în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de asociere.
(c) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui să le refacă în maxim 15 zile lucrătoare.
(d) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă
cel puțin 3 ani după încheierea acestuia.
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(e) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații:
a-logo-ul/stema Consiliului Județean Brăila şi cuvintele: “CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA”,
fără abrevieri;
b-logo-ul/stema comunei Surdila Găiseanca şi cuvintele: “COMUNA SURDILA GĂISEANCA.”,
fără abrevieri;
c- numele proiectului;
d- valoarea totală a proiectului;
e- valoarea contribuției comunei Surdila Găiseanca;
f- valoarea contribuției Consiliului Județean Brăila;
g- termenul de finalizare.
Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția administrare
patrimoniu și evidență bugetară și Direcția tehnică și lucrări publice.
Art.9 Prin grija Compartimentului cancelarie și arhivă din cadrul Direcției administrație publică,
contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați.
Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi “Pentru”. S-a abținut de la vot domnul consilier județean Iordache Ștefan
Cătălin. Nu au fost prezenți în sală domnii consilieri județeni: Dănăilă Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin
și Chiru Laurențiu Marian.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

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: modificarea componenței nominale a Comisiei de atribuire de denumiri a
județului Brăila
Având în vedere Dispoziția nr. 804/22.12.2017 emisă de Președintele Consiliului
Județean Brăila, privind încetarea raportului de serviciu al d-lui Drăgan Costel – arhitect șef,
care îndeplinea funcția de membru titular în cadrul Comisiei de atribuire de denumiri a județului
Brăila;
În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin.(1), lit.a) și alin.(4) din Ordinul nr. 564/2008;
Ținând cont de adresa nr. 2109/05.02.2018 a Consiliului Județean Brăila prin care se
desemnează dl. Rusu Marian ca înlocuitor al d-lui Drăgan Costel în cadrul Comisiei de atribuire
de denumiri a județului Brăila,
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se modifică componența nominală a Comisiei de atribuire de denumiri a județului Brăila,
stabilită prin Ordinul nr. 365/26.09.2008, prin înlocuirea domnului Drăgan Costel cu domnul
Rusu Marian, care ocupă funcția de arhitect șef în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Brăila.
Art.2 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică al
Instituției Prefectului – județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați.
Vizat: Șef servici
PREFECT
George-Adrian PALADI
t: ȘeerviciÎnmit: consilier juridic
Brăila, 06.02.2018
Nr. 81
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Rîmnicelu
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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 adresele primăriei comunei Rîmnicelu nr. 171/2018 și nr. 338/2018
înregistrate la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 1123/2018 și nr. 1723/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 1723/2018;
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 Rîmnicelu şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.

Chiru Lucian
Gagu Vasile
Mocanu Nicu
Pencu Ioana
Carmenuţa
Gheorghiţă Petruş

6.

Grigore Mariana

7.

Paraschiv Emil

8.

Vasile Ion

9.

Costea Cornel

Primar
Viceprimar
Secretar comună
Inspector cadastru

Preşedinte
Membru
Secretar
Membru

Reprezentant al proprietarilor din satul
Rîmnicelu care au solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentant al proprietarilor din satul
Constantineşti care au solicitat teren
potrivit legilor fondului funciar
Reprezentant al proprietarilor din satul
Mihail Kogălniceanu care au solicitat
teren potrivit legilor fondului funciar
Reprezentant al proprietarilor din satul
Boarca care au solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentantul ocolului silvic

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 125/13.03.2017 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
Avizat pentru legalitate
ŞEF SERVICIU
Dana GALAN
Brăila, 08.02.2018
Nr. 83
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Viziru
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 Viziru nr. 1202/2018 înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 2184/15.02.2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 2184/16.02.2018;
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 Viziru şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doagă Victor
Untaru Gheorghe
Mariniuc Daniela
Micu Rodica
Rădulescu Liliana
Netcu Eugen Dănuț

7.

Bobocea Ionel

8.

Canciu Ștefania

9.

Costea Cornel

Primar
Viceprimar
Secretar comună
Agent agricol
Referent urbanism
Reprezentant al proprietarilor care
au solicitat teren potrivit legilor
fondului funciar
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

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 327/01.08.2017 îşi încetează aplicabilitatea.
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Preşedinte
Membru
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
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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, 19.02.2018
Nr. 90
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Brăila
Tinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (2) 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. 4 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;
Luând act de adresa Consiliului Județean Brăila nr. 2775/13.02.2018 prin care s-a
comunicat că reprezentantul acestei instituții în Comisia județeană de fond funciar Brăila va fi
domnul arhitect Marian Rusu, Arhitect șef al județului Brăila;
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 Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor şi va avea următoarea componenţă:
1. Paladi George-Adrian
2. Marius Aurelian Ţiripa
3. Traian Cişmaş
4. Dana Galan

Prefectul judeţului Brăila
Subprefectul judeţului Brăila
Director Executiv, Directia pentru Agricultură
a judeţului Brăila
Şef Serviciu, Controlul Legalităţii, Aplicării
Actelor
Normative
şi
Contencios
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Membru
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5. Giana-Maria Pătrașcu
6. Vasile Turcitu
7. Marian Rusu
8. Petrică Drăgan
9. Costică Vîjîiac

10.
11.

Vasile Dumitrașc
Iuliana Baltă

12.

Administrativ, din cadrul Instituţiei PrefectuluiJudeţul Brăila
Reprezentant al Agenţiei Domeniilor Statului,
Reprezentanţa Brăila
Director, A.N.I.F. Filiala de Îmbunătăţiri
Funciare Dunărea Inferioară
Arhitect Şef, Consiliul Judeţean Brăila
Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Brăila
Coordonator al activităţii cu specific silvic şi
cinegetic pentru judeţul Brăila din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi
Vânătoare Focşani
Director, Direcţia Silvică Brăila
Reprezentant al Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila
Reprezentant al Asociaţiilor Proprietarilor de
Terenuri Agricole, Legal Constituite.

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru
Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 490/11.12.2017 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
Avizat pentru legalitate
ŞEF SERVICIU
Dana GALAN
Brăila, 19.02.2018
Nr. 91
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: stabilirea programului de lucru cu publicul la nivelul Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brăila
Având în vedere:
- Ordonanța Guvernului nr. 83 din 30 august 2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple
și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;
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- Hotărârea Guvernului nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de
măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și
completările ulterioare;
- Referatul nr. 2143/15.02.2018 al Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, achiziții
publice și administrativ.
În temeiul art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004, republicată, privind prefectul și instituția
prefectului, cu modificările și completările ulterioare;
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Începând cu data prezentului ordin, se stabilește programul de lucru cu publicul la nivelul
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brăila
astfel încât să se asigure accesul cetățenilor în zilele lucrătoare de luni, marți, miercuri și vineri
între orele 8.30 - 16.30 și joi, între orele 8.30-18.30.
Art.2 Prin grija persoanei desemnate, din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență și ordine publică al
Instituției Prefectului-Județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați.
PREFECT
George-Adrian PALADI
Contrasemnează
SUBPREFECT
Marius-Aurelian ȚIRIPA
Avizat pentru legalitate
ȘEF SERVICIU
Dana-Florentina GALAN
Brăila, 19.02.2018
Nr. 92
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Bărăganul
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

54

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
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 Bărăganul nr. 1025/2018 înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 2165/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 2165/2018;
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 Bărăganul şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.

Bivolaru Victor
Preda Mihai
Luca Viorel
Pungă Gigel

5.
6.

Radu Stan
Mardale Gheorghe

7.

Costea Cornel

8.

Vasile Dorina

9.

Ionescu Manea

Primar
Viceprimar
Secretar comună
Inspector superior
Registrul Agricol
Referent urbanism
Arhivar cu atribuții de fond
funciar
Reprezentant Direcţia
Silvică Brăila
Reprezentant al
proprietarilor care au
solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar
Reprezentant al
proprietarilor care au
solicitat teren potrivit
legilor fondului funciar

Preşedinte
Membru
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 106/23.02.2017 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.

ntrasemneză

PREFECT
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
ŞEF SERVICIU
Dana GALAN

Brăila, 20.02.2018
Nr. 93
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței echipei interinstituționale antitrafic constituită la
nivelul județului Brăila
Având în vedere:
prevederile Legii nr. 678/21.11.2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
cu modificările și completările ulterioare;
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de ordine și siguranță
publică 2015 – 2020, aprobat prin Dispoziția Secretarului de Stat din Ministerul Afacerilor
Interne nr. 970/2016.
Ținând cont de Referatul înregistrat sub nr. 2421/21.02.2018.
În temeiul art. 26, alin (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componența echipei interinstituționale antitrafic cu atribuții în domeniul
luptei împotriva traficului de persoane, după cum urmează:
Nr.
Crt.

Instituția

1.

Instituția Prefectului - Județul Brăila

2.
3.

Instituția Prefectului - Județul Brăila
Instituția Prefectului - Județul Brăila

4.

Agenția Națională Împotriva Traficului de
Persoane - Centrul Regional Galați

5.

Inspectoratul General pentru Imigrări Biroul pentru Imigrări al Județului Brăila
Serviciul de Combatere a Criminalității
Organizate Brăila - Brigada de Combatere
a Criminalității Organizate Galați

6.

Persoana desemnată
Prefect
George-Adrian PALADI
Subprefect
Marius-Aurelian ȚIRIPA

7.

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila

8.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila
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Consilier Rogoz Chiva
Expert Grosu Săndel
Coordonator centru regional
Subcomisar de poliție Mereuță Ion
Inspector de specialitate
Lupu Crina
Inspector principal de poliție
Avram Gabriel
Inspector de poliție
Negrea Bogdan Valentin
Subcomisar de poliție
Costescu Simona Rodica
Inspector principal de poliție Sarău
Ninetta Anna
Locotenent Colonel Timofei Iulian

Coordonator
1
Coordonator
2
Raportor
Membru
Specialisti
ANITP
Membru
Membru
Membru
Membru
locțiitor
Membru
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9.

22.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism Biroul Teritorial Brăila
Serviciul de Probațiune de pe lângă
Tribunalul Brăila
Consiliul Local Municipal Brăila - Serviciul
Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor Brăila
Consiliul Județean Brăila – Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor
Brăila
Consiliul Județean Brăila – Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului
Consiliul Local Municipal – Direcția de
Asistență Socială
Primăria orașului Făurei
Primăria orașului Însurăței
Primăria orașului Ianca
Direcția de Sănătate Publică a Județului
Brăila
Inspectoratul Școlar Județean Brăila
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Brăila
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Brăila
Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila

23.

Fundația “Lumina” Brăila

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Procuror
Sarău Dănel Cristinel

Membru

Consilier de probațiune
Stănescu Iuliana
Referent Grigore Stela

Membru

Comisar de poliție Nedelcu
Constantin

Membru

Director general Simona Cimpoae

Membru

Director executiv
Nicoleta Mihaela Oancea
Consilier juridic Negoiță Marius
Inspector Ion Lenuța
Secretar Sterian Alexandru
Inspector
Petrescu Dănuț
Inspector Ion Aurelia
Expert Capbun Elena Geanina

Membru

Consilier
Pascu Neculai
Inspector de muncă
Rusu Daniela
Director executiv Neacșu
Carmen

Membru

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 Obiectivul general al echipei interinstituționale constituită la nivelul județului Brăila constă
în optimizarea și extinderea procesului de cooperare interinstituțională pentru combaterea
traficului de persoane.
Art.3 Obiectivele specifice ale echipei interinstituționale constituită la nivelul județului Brăila
sunt următoarele:
a) consolidarea cooperării între instituțiile relevante cu responsabilități în prevenirea
și combaterea traficului de persoane;
b) întărirea capacităţii entităților publice și private de prevenire şi protecţie a
persoanelor considerate potenţiale victime ale traficului de persoane;
c) creșterea gradului de cunoaștere a dimensiunilor, caracteristicilor și tendințelor
traficului de persoane ce afectează județul Brăila;
d) cercetarea și evaluarea periodică a caracteristicilor, dimensiunilor și evoluției
fenomenului traficului de persoane.
Art.4 (1) Echipa interinstituțională va fi coordonată de către prefect sub îndrumarea de
specialitate a reprezentanților Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane - Centrul
Regional Galați.
(2) Echipa interinstituțională își desfășoară activitatea, după caz:
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a)

în forma colaborării restrânse, ori de câte ori este necesar în funcție de situațiile
concrete înregistrate;
b) în plen, în prezența majorității membrilor echipei interinstituționale cu ocazia
întâlnirilor anuale sau ori de câte ori se justifică.
(3) Lucrările de secretariat, ale echipei interinstituționale, sunt asigurate de raportorul
echipei.
(4) La întâlnirile anuale membrii echipei interinstituționale vor prezenta informări cu privire
la activitatea/activitățile desfășurată/e de către instituțiile cu atribuții în domeniul vizat, pentru
perioada de referință.
Art.5 Începând cu data emiterii prezentului Ordin, își încetează aplicabilitatea Ordinul
Prefectului nr. 130/12.04.2016 privind actualizarea echipei interinstituționale antitrafic
constituită la nivelul județului Brăila.
Art.6 Prin grija raportorului, prezentul Ordin va fi adus la cunoștință membrilor echipei
interinstituționale și va fi postat pe website:http://br.prefectura.mai.gov.ro
PREFECT
George-Adrian PALADI
Contrasemnează
SUBPREFECT
Marius Aurelian ȚIRIPA
Avizat pentru legalitate:
Șef serviciu
GALAN Dana Florentina
Brăila, 22.02.2018
Nr.99
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței nominale a Biroului județean pentru urmărirea
aplicării unitare a Legii nr.10/2001, republicată, modificată și completată, privind regimul
juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(1) și (3) și art.10 din H.G.nr.361/2005, cu
modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art.8 din H.G.nr.572/2013 care abrogă H.G.nr.361/2005, cu
excepția art.9 și art.10;
Potrivit dispozițiilor Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în
58

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
în România, lege potrivit căreia prefectul sau persoanele desemnate de acesta exercită
controlul aplicării fazei administrative, prevăzută de Legea nr.10/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor H.G. nr.867/06.12.2017 publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.972/07.12.2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a
funcției publice de prefect al Județului Brăila de către domnul Paladi George-Adrian;
Văzând referatul de aprobare nr.2417/22.02.2018;
În temeiul prevederilor art.26 alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată,
Prefectul Județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componența Biroului județean pentru urmărirea aplicării unitare a Legii
nr.10/2001, republicată, modificată și completată, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.

George-Adrian PALADI
Dana Florentina GALAN
Nicoleta POPESCU
Valerica CORNEANU
Stănel ZURBAGIU

Prefectul județului Brăila
Șef serviciu - consilier juridic
Consilier juridic superior
Consilier juridic superior
Consilier juridic superior

Președinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 De la data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr.65/23.02.2016 își încetează
aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică al
Instituției Prefectului - județul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesați.
PREFECT
George – Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate:
Șef serviciu
Dana Florentina Galan
Brăila,28.02.2018
Nr. 106
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței Colegiului Prefectural al Județului Brăila
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Luând în considerare prevederile art. 123. alin. (2) din Constituţia României coroborate
cu cele ale art. 22, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată şi cu cele ale art. 12, alin. (1) şi (2) din Hotărârea de Guvern nr. 460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;
Ținând cont de prevederile H.G. nr. 103/15.03.2018 privind exercitarea cu caracter
temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila, de
către doamna RADA STEREA, publicată în Monitorul Oficial nr. 239/19.03.2018;
În baza referatului nr. 3524/19.03.2018;
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componenţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, după cum
urmează:
1. GEORGE – ADRIAN PALADI
2. RADA STEREA

Prefect
Subprefect

Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate pe teritoriul
judeţului Brăila
3.

CRISTIAN ION

4.
5.

V. Ș. GABRIEL
CIOCHINĂ
CAMELIA NEDELCU

6.

ANA HĂRĂPESCU

7.

DUMITRU MARTA

8.

EMILIA IOANA VOICU

9.

LIVIU ARHIRE

10.
11.

SORIN ENACHE
MONICA BRATU

12.

ADRIAN BERNHARD
RITZINGER
NICUȘOR HAGIU

13.
14.
15.
16.

DUMITRU AURELIAN
BLĂNARU
MIHAELA
CIORĂȘTEANU
DUMITREL ŞTEFAN

Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Dunărea” al judeţului Brăila
Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului
Brăila
Preşedinte-Director General cu delegație, Casa Judeţeană
de Asigurări de Sănătate Brăila
Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila
Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Brăila
Director executiv, Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor
Umane", Regiunea Sud-Est – Brăila
Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului
Brăila
Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Brăila
Director executiv adjunct, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Brăila
Director, Clubul Sportiv Municipal Brăila
Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Brăila
Șef birou, Biroul Vamal de Frontieră Brăila –Direcția
Regională Vamală Galați
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17.
18.

TRAIAN CISMAŞ
CRISTINA DINCĂ

19.
20.
21.
22.

VASILE DUMITRAȘC
CIPRIAN CUZMIN
CAMELIA CARMEN
TUDORACHE
VASILE TURCITU

23.

ADRIAN TURIAC

24.
25.

CĂTĂLIN CANCIU
GICU DRĂGAN

26.
27.
28.

DANIELA BREILEANU
CONSTANTIN-ADRIAN
GLUGĂ
DĂNUȚ NOVAC

29.

RENATO-PAULU ZALĂ

30.
31.
32.
33.
34.

VASILE MOȚ
PETRICĂ DRĂGAN
FLORIN BAȘTIUREA
GIANI OLTIANU

35.
36.
37.
38.
39.
40.

GEORGE CALOIAN
LAURENȚIU MARIAN
TOMA
DANIELA CONDRUZ
DORINEL USTA
VICTOR CIOBANUMORAIT
DOINIȚA ELENA
CORBAN
MAHULEA FLOREA
SPARTACUS

Director executiv, Direcţia pentru Agricultură a judeţului Brăila
Inspector șef,
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea
Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila
Director, Direcţia Silvică Brăila
Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila
Comisar şef, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul
Judeţean Brăila
Director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
Director, A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila
Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Brăila
Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
Șef, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia
Regională de Poliţie Transporturi Galaţi
Șef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila
Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila
Șef bază (Director), Baza de Reparaţii Nave Brăila
Şef serviciu, Serviciul Judetean Brăila al Arhivelor Naţionale
Şef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila
Împuternicit Comandant, Centrul Militar Judeţean Brăila
Director, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Brăila
Coordonator, Oficiul Județean de Zootehnie Brăila
Inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Brăila
Șef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Expert, Agenţia Naţională pentru Romi, Structura Regională
Sud- Est Brăila

Art.2 De la data prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 483 din 11.12.2017 prin care s-a
actualizat componenţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri au obligaţia de a asigura
continuitatea reprezentării acestora în Colegiul Prefectural al judeţului Brăila, sens în care vor
desemna înlocuitori ori de câte ori intervin situaţii în care nu se poate asigura participarea
persoanelor nominalizate la articolul 1.
(2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii colegiului sunt înlocuiţi
de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, conform regulamentului de
organizare propriu al instituţiei respective.
Art.4 Prin grija Compartimentului Asigurarea funcţionării Colegiului Prefectural din cadrul
Serviciului Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de Utilităţi Publice,
Situaţii de Urgenţă, Ordine Publică, prezentul Ordin se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi
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şi pus la dispoziţie prin
(http://br.prefectura.mai.gov.ro).
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PREFECT
George - Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Şef serviciu, Dana Florentina GALAN
Brăila,19.03.2018
Nr. 117
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței Comisiei Județene de Acțiune Împotriva Violenței în
Sport Brăila
Având în vedere:
- Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a
jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 116/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Comisiei Naționale de Acțiune Împotriva Violenței în Sport, modificată prin
Hotărârea Guvernului nr. 959/2005;
- Hotarârea nr. 102/14.02.2006 a Comisiei Naționale de Acțiune Împotriva Violenței în Sport
prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei Județene de
Acțiune Împotriva Violenței în Sport;
- Hotărârea Guvernului nr. 103/15.03.2018 privind exercitarea cu caracter temporar, prin
detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna
Sterea Rada.
Ținând cont de referatul nr. 3564/20.03.2018.
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului,
republicată,
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează Comisia Județeană de Acțiune Împotriva Violenței în Sport Brăila, cu
următoarea componență:
1. Sterea Rada
Subprefect, Instituția Prefectului – Județul Brăila Președinte
2. Hagiu Nicușor
3. Condruz Valentin Dorin
4. Timofei Iulian

Director executiv, Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Brăila
Adjunct al Șefului Inspectoratului de Poliție
Județean Brăila
Prim – adjunct al Inspectorului Șef,
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5. Burlacu Giorgică

6. Babeș Marian Gabriel
7. Ciochină Gabriel Vasile
Ștefan
8. Vărgatu Eugen
Laurențiu
9. Alexandru Viorel
10. Anton Anilena
11. Iacob Eugen

Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila
Prim – adjunct al Inspectorului Șef al
Inspectoratului pentru Situații de Urgență
“Dunărea” al Județului Brăila
Inspector Școlar de Educație Fizică și Sport,
Inspectoratul Școlar Județean Brăila
Director executiv – Direcţia de Sănătate Publică
Brăila
Președinte, Asociația Județeană de Fotbal Brăila

Membru

Asociația Județeană de Handbal Brăila
Asociația Județeană de Atletism Brăila
Asociația Județeană de Volei Brăila

Membru
Membru
Membru

Membru

Membru
Membru

Art.2 Comisia Județeană de Acțiune Împotriva Violenței în Sport Brăila își desfășoară
activitatea la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Brăila, instituție care asigură
secretariatul comisiei.
Art.3 Atribuțiile Comisiei Județene de Acțiune Împotriva Violenței în Sport Brăila sunt cele
prevăzute de Hotărârea nr. 102/14.02.2016 a Comisiei Naționale de Acțiune Împotriva Violenței
în Sport și în Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor
și a jocurilor sportive.
Art.4 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 447/03.11.2017 își încetează aplicabilitatea.
Art.5 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl va
aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro.
PREFECT
George - Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Şef serviciu, Dana Florentina GALAN
Brăila,20.03.2018
Nr. 120
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
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;
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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 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 103/15.03.2018 privind exercitarea
cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului
Brăila de către doamna Sterea Rada;
În baza referatului de aprobare nr. 3565/20.03.2018;
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.
crt.
1.
2.
3.

NUMELE și
PRENUMELE
Paladi George-Adrian
Chiriac Iulian Francisk
Ion Cristian

4. 5 Sterea Rada
5. 6 Burlacu Georgică

FUNCȚIA ADMINISTRATIVĂ,
INSTITUȚIA

FUNCȚIA
ÎN CADRUL
C.J.S.U.
Prefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila
Preşedinte
Preşedinte, Consiliul Judeţean Brăila
Vicepreşedinte
Inspector-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vicepreşedinte
„Dunărea” al Județului Brăila
Subprefect, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila
Membru
Prim-adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul pentru Membru
Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
Împuternicit adjunct al inspectorului-şef, Inspectoratul Membru
pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
Comandantul Garnizoanei Brăila
Membru
Inspector-şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
Membru
Desemnat șef al Serviciului Rutier, Inspectoratul de Membru
Poliţie Judeţean Brăila
Șef birou, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Membru
Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi
Inspector-şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Membru
Brăila
Şef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Membru
Brăila

6.

Ion Ion Laurențiu

7.
8.
9.

Ionescu Vasile
Glugă Constantin-Adrian
Șerbănescu Cosmin

10.

Novac Dănuț

11.

Moț Vasile

12.

Caloian George

13.

Zală Renato-Paulu

Șef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila

Membru

14.

Becheanu Ionel-Adrian

Membru

15.
16.
17.
18.

Nuțu Gabriel-Constantin
Rogozan Cornel
Turiac Adrian
Ciobanu-Morait Victor

19.

Moroianu George

20.

Ciochină Gabriel Vasile
Ștefan

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
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21.

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.
35.

Puia Simona Alina
Canciu Cătălin

36.

Graure Laurențiu
Octavian
Brînză Vlăduţ
Balaban Luminiţa Lenuţa
Drăgan Petrică
Focşa Floarea
Ritzinger Adrian Bernhard

37.
38.
39.
40.
41.

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.
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

Membru
Membru
Membru
Membru

Membru

Membru
Membru
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

2.

Bădică Alexandru

3.

Bogdan Vasilică

4.

Stoian Ştefan

5.

Chivu Violeta

Șef Centru Operațional, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
Ofiţer specialist I, Centrul Operațional, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
Șef Inspecția de Prevenire, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
Ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al Județului Brăila
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6.

Manolache Tibi

7.

Bîrzoi Adrian Constantin

8.

Terinte Valentin

9.
10.

Şerban Valentin
Marin Cristian Doru

11.

Buzea Valerică

12.

Ionescu Marian

13.
14.

Marcu Magdalena
Dogărescu Adrian

15.

Ștefan Florin

16.

Tîrhoacă Valentin

17.

Jipirescu Nicușor

18.

Rotaru Florin

19.

Avram Valerică

20.
21.
22.

Râșnoveanu Mihaela-Delia
Ştefan Florin
Eftimie Nicoleta

23.

Geru Lucica

24.
25.

Velichi Eugen
Florescu Dan Marian

26.
27.
28.
29.

Huianu Romeo
Guiu Bogdan
Ivaşcu Robert - Daniel
Mohorea George

30.

Tudorache Flavian

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Bounegru Elena-Anina
Grigore Emil
Ene Viorel
Labuneţi Silviu
Nica Marin
Tabarac Anghel

37.

Frîncu Cristi-Iulian

Şef compartiment, Sistemul de Gospodărire a Apelor
Brăila
Şef serviciu, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
– Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunărea
Inferioară
Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii
Naţionale de Mediu
Adjunct şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Inginer-şef, Societatea de Distribuție a Energiei
Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuţie a
Energiei Electrice Brăila
Consilier superior, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană
Brăila
Inspector în construcţii, Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Brăila
Consilier superior, Consiliul Judeţean Brăila
Şef formaţie operativă de lucru, S.C. Distrigaz Sud Reţele
S.R.L. Bucureşti, Direcţia Regională Est, Sector Brăila
Manager sănătate și securitate în muncă, mediu și
situații de urgență, S.C. Vard Brăila S.A.
Şef, Secţia L 2 Brăila, Sucursala „Centrul Regional de
Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii” C.F. Galaţi
Şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia
Teritorială Brăila
Căpitan de port gradul I, Serviciul Siguranţa navigaţiei,
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 specialist, Căpitănia Portului Brăila
Șef birou I la Serviciul Cabinet/Centrul Operațional,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
Ofiţer specialist, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Ciubotaru Victor
Moşescu Dan Florentin
Dafina Florin
Nisipeanu Silviu
Dan Nicoleta Steluţa
Nicoleta Negru
Cherecheş Mădălina
Florentina
Andronache Gabriel

46.

Ion Marian

47.

Bertea Tanţa

48.

Ciobanu Ion

49.

Trufașu Titi

50.
51.

Avrămia Mihai
Dima Constantin

52.

Trifan Ionel

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
Agricultură - Centrul Judeţean Brăila
Comisar, Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii
Naţionale de Mediu
Maistru militar, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Brăila
Consilier superior, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila
Şef serviciu, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila
Consilier superior, Serviciul TIAC, Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de
Îmbunătățiri Funciare Dunărea Inferioară
Inginer, Direcția pentru Agricultură Județeană Brăila
Consilier superior, Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură – Centrul Județean Brăila
Inginer, Consiliul Județean Brăila - Camera Agricolă

Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant
Consultant

Consultant
Consultant
Consultant

Art.3 În cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, preşedintele Consiliului
Judeţean îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, iar inspectorul-şef al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean este vicepreşedintele cu atribuţii de
coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei.
Art.4 (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri sau consultanţi în cadrul
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a asigura continuitatea de
reprezentare, sens în care vor face propuneri de înlocuire ori de câte ori intervin schimbări
obiective care nu mai permit reprezentarea de către persoanele nominalizate la articolele 1 şi
2.
(2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii comitetului şi
consultanţii sunt înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu,
conform regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective.
Art.5 Membrii şi consultanţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sunt
obligaţi să informeze Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Judeţean asupra oricăror modificări survenite în denumirea sau datele de
contact ale instituţiilor din care fac parte, precum şi în datele personale de contact.
Art.6 Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 111 din 07.03.2018 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.
Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila
PREFECT
George-Adrian PALADI
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Avizat pentru legalitate
Şef serviciu, Dana Florentina GALAN
Brăila, 20.03.2018
Nr. 121
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței Grupului de Lucru Mixt (GLM) al județului Brăila
În temeiul prevederilor cap. 11, pct. 2, lit. b din H.G. nr. 18 din 14.01.2015 pentru
aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând
minorității rome, pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile H.G nr. 101 din 19.03.2018 privind încetarea exercitării, cu
caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului
Brăila de către domnul Țiripa Marius-Aurelian,
Luând act de prevederile H.G nr. 103 din 19.03.2018 privind exercitarea, cu caracter
temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului
Brăila de către doamna Sterea Rada,
În baza referatului nr. 3589/20.03.2018,
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componenţa Grupului de Lucru Mixt (GLM) la nivelul județului Brăila,
după cum urmează:
Nume și prenume

Instituția

Funcția

PALADI GEORGE-ADRIAN

Instituția Prefectului-Județul Brăila

Președinte

2.

STEREA RADA

Instituția Prefectului-Județul Brăila

Vicepreședinte

3.

CLOȘCĂ MARIAN

Instituția Prefectului-Județul Brăila

Secretar

4.

GROSU SĂNDEL

Instituția Prefectului-Județul Brăila

Membru

5.

CIOCHINĂ FILIȚA

Consiliul Județean Brăila

Membru

6.

LASCU TENA

Direcția de Asistență Socială Brăila

Membru

Nr.
crt.
1.
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7.

BANUȚĂ ANIȘOARA

Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Brăila
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Brăila

8.

STAN CEZARIA GABRIELA

9.

PÎRJOLEANU IOANLUCIAN

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila

Membru

10.

RĂȘCANU ELENA

Membru

11.

AXENTE CARMEN LUIZA

Serviciul de Utilitate Publică de
Administrare a Fondului Locativ și a
Cimitirelor Brăila
Direcția de Sănătate Publică Brăila

12.

MOCANU SIMONA

13.

CHIVU MIRELA

14.

TIMOFEI IULIAN

15.

ANTON GINA

16.

CIMPOAE SIMONA

17.

Direcția Județeană pentru Cultură
Brăila
Agenția pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
Inspectoratul de Jandarmi Județean
Brăila
Inspectoratul Școlar Județean Brăila

Membru
Membru

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

PARNICA ANIȘOARA

Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Brăila
Agenția Națională pentru Romi

Membru

18.

ION MIHAELA

Primăria Municipiului Brăila

Membru

19.

IANCU ANA MARIA

Primăria orașului Făurei

Membru

20.

PAVEL ROMICA

Primăria orașului Ianca

Membru

21.

GANEA IONUȚ COSTEL

Primăria orașului Însurăței

Membru

22.

MARDALE DANIELA

Primăria comunei Bărăganul

Membru

23.

MOISOIU SĂNDIȚA

Primăria comunei Berteștii de Jos

Membru

24.

PĂDURARU NICOLETA

Primăria comunei Chiscani

Membru

25.

TOADER MARIUS

Primăria comunei Galbenu

Membru

26.

MARIN FLORICA

Primăria comunei Gradiștea

Membru

27.

FLUTURAȘ RĂDIȚA

Primăria comunei Gropeni

Membru

28.

BADEA GABRIEL

Primăria comunei Jirlău

Membru

29.

SĂNDULESCU MIHAELA

Primăria comunei Măxineni

Membru

30.

OLARU VIOLETA

Primăria comunei Movila Miresii

Membru
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31.

BACIU CĂTĂLINA

Primăria comunei Rîmnicelu

Membru

32.

CRISTIAN CODREANU

Primăria comunei Șuțești

Membru

33.

VASILE MIOARA

Primăria comunei Traian

Membru

34.

OANCEA IOANA DANIELA

Primăria comunei Unirea

Membru

35.

PUNGĂ FĂNICA

Primăria comunei Victoria

Membru

36.

IVAN NICOLETA

Primăria comunei Vișani

Membru

37.

ION FLORIN

Primăria comunei Viziru

Membru

38.

ION MARCELA

Asociația Romilor Km.10 Brăila

Membru

39.

Partida Romilor Pro-Europa

Membru

40.

ISOFACHE PĂSCULESCU
GEORGICĂ
CARAIVAN DANIEL

Asociația „Danrom” Brăila

Membru

41.

CALCAN ȘTEFĂNUȚ

Membru

42.

ANTON NICU

43.

CLOȘCĂ GICU

Asociația Amfitrionii Inimilor Deschise
Brăila
Centrul Cultural Comunitar « Anton
Pann » Brăila
Alianța pentru Unitatea Romilor Brăila

Membru
Membru

Art.2 Grupul de Lucru Mixt va colabora la întocmirea și punerea în aplicare a Planului General
de Măsuri la nivel județean, în scopul implementării Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020.
Art.3 Ordinul Prefectului nr. 493 din 11.12.2017 privind reorganizarea componenţei Grupului
de Lucru Mixt (GLM) la nivelul județului Brăila își încetează aplicabilitatea, începând cu data
emiterii prezentului ordin.
Art.4 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl va
aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro.
Prefect
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate:
Șef serviciu
Dana Florentina GALAN
Brăila, 20.03.2018
Nr. 124
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței Comitetului consultativ de dialog civic pentru
problemele persoanelor vârstnice al județului Brăila
În temeiul dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 499 din 07.04.2004, privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor,
Luând în considerare dispozițiile H.G. nr. 103/2018 privind exercitarea, cu caracter
temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de subprefect al județului Brăila de către
doamna Sterea Rada,
În baza referatului nr. 3588/20.03.2018,
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se actualizează componenţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice al judeţului Brăila, după cum urmează:
1.
2.
3.

GEORGE-ADRIAN PALADI
RADA STEREA

3.
4.
5.

DUMITREL PRICEPUTU
DOINIŢA CIOCAN
ADRIAN BERNHARD RITZINGER

6.

CAMELIA NEDELCU

7.

SORIN ENACHE

8.

ANA HĂRĂPESCU

9.

GABRIEL CIOCHINĂ

Prefectul judeţului Brăila
Subprefectul judeţului Brăila

1. Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi cei ai serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe specializate ale administraţiei
publice centrale:

10.

MONICA BRATU

11.

CONSTANTIN – ADRIAN GLUGĂ

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

12.

VASILE MOȚ

2.

Preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila

13.

TINCA RUSU PREDA

3.

Reprezentanţii organizaţiilor judeţene de pensionari

14.

VIORICA NOVAC

15.

SANDU TEMISTOCLE

16.

MARIA GRAMA

17.

ION DUMITRU

18.

NICOLAE TOMESCU

19.

LENUŢA CONSTANTINESCU

20.

GHEORGHE BUTE

21.

MARIANA IONIȚĂ

22.

GRIGORE CIOBICĂ

23.

TĂNASE CHINGĂ

24.

ILIE DUDULEA

25.

MIRON ROȘIORU

Presedinte, Consiliul Judeţean al Persoanelor
Vârstnice Brăila

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

4. Invitaţi permanenţi

1.
2.

ANDREI MARIN
GEORGETA IONESCU

3.

ILIE PETRENCU

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

(2) La şedinţele Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor
vârstnice al judeţului Brăila pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica dezbătută.
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Art.2 (1) La ședințe participă exclusiv persoanele nominalizate în prezentul ordin, fără a se
admite înlocuirea acestora cu specialiști desemnați ad-hoc, fără capacitate decizională în
dezbaterea agendei de lucru.
(2) În cazuri temeinic justificate, membrii Comitetului consultativ de dialog civic pentru
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila pot fi înlocuiți de către persoanele
desemnate să le preia atribuțiile de serviciu, conform regulamentului de organizare și
funcționare al instituției pe care o reprezintă.
Art.3 Conducerea şedinţelor de lucru ale Comitetului consultativ de dialog civic pentru
problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila este asigurată de către prefect.
Art.4 Coordonarea secretariatului Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice al judeţului Brăila se asigură de către subprefect.
Art.5 Secretariatul comitetului este asigurat de doamna Molnar Gabriela, consilier superior în
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila şi domnul Tomescu Nicolae – din partea Consiliului
Judeţean al Persoanelor Vârstnice Brăila.
Art.6 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 486 din 11.12.2017 își încetează
aplicabilitatea.
Art.7 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl va
aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro.
Prefect
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate:
Șef serviciu
Dana Florentina GALAN
Brăila, 20.03.2018
Nr. 125
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
privind:

ORDIN
actualizarea componenţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila

În temeiul dispozițiilor Legii dialogului social nr. 62 din 10.05.2011, republicată,
modificată și completată,
Luând în considerare dispozițiile H.G. nr. 103/2018 privind exercitarea, cu caracter
temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de subprefect al județului Brăila de către
doamna Sterea Rada,
În baza referatului nr. 3587/20.03.2018,
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se actualizează componenţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila, cu următorii
membri titulari:
1.

GEORGE-ADRIAN PALADI

Prefect

Preşedinte

2.

CHIRIAC FRANCISK IULIAN

Preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila

Preşedinte

3.

RADA STEREA

Subprefect

Membru

4.

VIOREL MARIAN DRAGOMIR

Primarul Municipiului Brăila

Membru

Reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale:
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

ADRIAN BERNHARD
RITZINGER
SORIN ENACHE

Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială Brăila
Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii
Brăila
MONICA BRATU
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Brăila
TRAIAN CISMAŞ
Director executiv, Direcţia pentru Agricultură
a județului Brăila
GABRIEL CIOCHINĂ
Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică
a judeţului Brăila
CĂTĂLIN CANCIU
Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Brăila
CAMELIA NEDELCU
Preşedinte – Director general cu delegație,
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
Brăila
LIVIU ARHIRE
Inspector – şef, Inspectoratul Teritorial de
Muncă al judeţului Brăila
MIHAELA CIORĂȘTEANU
Șef Administrație, Administrația Județeană a
Finanţelor Publice Brăila
CONSTANTIN – ADRIAN GLUGĂ Șef al Inspectoratului, Inspectoratul de Poliţie
Județean Brăila
DUMITRU MARTA
Comisar – şef adjunct, Comisariatul Judeţean
pentru Protecţia Consumatorilor Brăila
EMILIA IOANA VOICU
Director executiv, Organismul Intermediar
Regional Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea
Sud-Est
TIMOFEI IULIAN
Locotenent colonel, Inspectoratul de Jandarmi
Județean Brăila

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru

Reprezentanţii Confederaţiilor Naţionale Sindicale:
18. MARIAN GHEORGHE

Blocul Naţional Sindical (B.N.S.)

Membru

19. DUMITRU ŞIŞU

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

Membru

20. OCTAVIAN GEORGESCU
21. VALERIU PARTENE
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22. MIHAI CLIVEȚ

Confederația Sindicală Națională Meridian

Membru

Reprezentanţii Confederaţiilor Naţionale Patronale:
23. VASILICĂ PRICEPUTU

Membru

25. MIOARA HERDA

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private
Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R)
Uniunea Generală a Industriaşilor Români
(U.G.I.R.)
Confederația Patronală ”Concordia”

26. SILVIO FRĂȚILĂ

Patronatul Național Român

Membru

27. STANCA TEODOR

Confederația
Patronală
din
Industrie,
Agricultură, Construcții și Servicii din România
(CONPIROM)

Membru

24. GHEORGHE STROE

Membru

Membru

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

VASILE SECIU
TĂNȚICA GEORGIANA IOAN

3.

GABRIELA ENCUŢU

4.

RADU POPESCU

5.

VASILE DUMITRASC

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

Supleant
Supleant
Supleant
Supleant
Supleant

Reprezentanţii Confederaţiilor Naţionale Patronale:
1.

ADRIANA MAXIM

2.

IULIAN ZAMFIR

3.

NICOLAE UNGUREANU

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

Supleant
Supleant
Supleant

Art.2 (1) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celelalte instituţii publice organizate
la nivelul judeţului Brăila, care au persoane desemnate ca membri în cadrul Comisiei de Dialog
Social a judeţului, au obligaţia de a asigura continuitatea reprezentativităţii acestora în cadrul
comisiei.
(2) În absenţa membrilor de drept, din motive obiective, conducătorul instituţiei va
desemna în scris un reprezentant.
Art.3 Secretariatul tehnic al Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila este asigurat de
doamna Molnar Gabriela, consilier superior în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Brăila.
Art.4 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr. 485 din 11.12.2017 își încetează
aplicabilitatea.
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Art.5 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl va
aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro.
Prefect
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate:
Șef serviciu
Dana Florentina GALAN
Brăila, 20.03.2018
Nr. 126
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de
acces la informațiile de interes public
Având în vedere:
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și
completată;
Prevederile art.35 din Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public, modificată și completată;
Prevederile H.G. nr.867/06.12.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.972/07.12.2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a
funcției publice de prefect al județului Brăila de către domnul Paladi George-Adrian;
Ținând cont de Referatul de aprobare nr.3555/20.03.2018,
În temeiul prevederilor art.26 alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată,
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componența comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la
informațiile de interes public, astfel:
GEORGE-ADRIAN PALADI– Prefectul județului Brăila
GALAN DANA - Șef serviciu
POPESCU NICOLETA – consilier juridic
MOCANU LAURENȚIU – consilier juridic
Art.2 Comisia de analiză desemnată la art.1 va avea următoarele responsabilități:
a. primește și analizează reclamațiile persoanelor, efectuează cercetarea administrativă

76

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
b. stabilește dacă reclamația persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informațiile
de interes public este întemeiată sau nu; în cazul în care reclamația este întemeiată,
propune aplicarea unei sancțiuni disciplinare pentru personalul responsabil și
comunicarea informațiilor de interes public solicitate
c. redactează și trimite răspunsul solicitantului
Art.3 De la data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr.158/18.03.2014 își încetează
aplicabilitatea.
Art.4 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică al
Instituției Prefectului – județul Brăila prezentul ordin va fi comunicat celor interesați.
Prefect
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate:
Șef serviciu
Dana Florentina GALAN
Brăila, 21.03.2018
Nr. 127
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale Unirea pentru Inventarierea Terenurilor
Ţinând cont de dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procedurilor de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere adresa Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila nr. 1812/2018
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 3307/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 3307/2018;
În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
ORDON:
Art.1 Se reorganizează Comisia locală Unirea pentru Inventarierea Terenurilor agricole, cu
sau fără investiţii şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al
unităţilor administrativ teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate şi
va avea următoarea componenţă:
1. Ioan Ungureanu
2. Rodica Alina Badiu

Primarul comunei Unirea
Secretarul comunei Unirea
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3. Valerica Corneanu
4. Laurenţiu Frăţilă
5. Domnica Matinca
6. Cornel Costea

Reprezentant al Instituţiei Prefectului
– Judeţul Brăila
Specialist cadastru autorizat
Reprezentant al O.C.P.I. Brăila
Reprezentant al Regiei Naţionale a
Pădurilor - ROMSILVA

Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 52/14.01.2014 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 Primăriei comunei
Unirea, O.C.P.I. Brăila şi Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - Direcţia Silvică Brăila.
Prefect
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate:
Șef serviciu
Dana Florentina GALAN
Brăila, 21.03.2018
Nr. 128
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Brăila
Ținând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (2) 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. 4 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 prevederile H.G. nr. 101/15.o3.2018 privind încetarea exercitării, cu
caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei de publice de subprefect al
judeţului Brăila de către domnul Țiripa Marius-Aurelian;
Luând act de prevederile H.G. nr. 103/15.03.2018 privind exercitarea, cu caracter
temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de
către doamna Sterea Rada;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor şi va avea următoarea componenţă:
1. Paladi George-Adrian
2. Rada Sterea
3. Traian Cişmaş
4. Dana Galan

5. Giana-Maria Pătrașcu
6. Vasile Turcitu
7. Marian Rusu
8. Petrică Drăgan
9. Costică Vîjîiac

10.
11.

Vasile Dumitrașc
Iuliana Baltă

12.

Prefectul judeţului Brăila
Subprefectul judeţului Brăila
Director Executiv, Directia pentru Agricultură
a judeţului Brăila
Şef Serviciu, Controlul Legalităţii, Aplicării
Actelor
Normative
şi
Contencios
Administrativ, din cadrul Instituţiei PrefectuluiJudeţul Brăila
Reprezentant al Agenţiei Domeniilor Statului,
Reprezentanţa Brăila
Director, A.N.I.F. Filiala de Îmbunătăţiri
Funciare Dunărea Inferioară
Arhitect Şef, Consiliul Judeţean Brăila
Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Brăila
Coordonator al activităţii cu specific silvic şi
cinegetic pentru judeţul Brăila din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi
Vânătoare Focşani
Director, Direcţia Silvică Brăila
Reprezentant al Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila
Reprezentant al Asociaţiilor Proprietarilor de
Terenuri Agricole, Legal Constituite.

Preşedinte
Secretar
Membru
Membru

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru
Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 91/19.02.2018 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
Avizat pentru legalitate:
Șef serviciu
Dana Florentina GALAN
Brăila,21.03.2018
Nr. 129
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile
de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila,
pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari şi aprobarea calendarului
acţiunilor de verificare
Având în vedere adresa nr. 50196/ID/14.03.2018, emisă de Ministerul Apelor și
Pădurilor - Cabinet Ministru, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr.
3398/15.03.2018, privind acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile
de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila, pentru
asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari;
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere 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;
În baza referatului de aprobare nr. 3770/22.03.2018;
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 verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de
apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila, pentru
asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari – denumită în continuare comisie - formată
din reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
a) Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila;
b) Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu;
c) Garda Forestieră Focşani;
d) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila – Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila sau Instituția Prefectului - Județul Brăila.
(2) Calendarul acţiunilor de verificare constituie obiectul Anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Comisia va fi coordonată de prefectul judeţului Brăila, cu sprijinul Grupului de suport
tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila.
80

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
Art.3 (1) Acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost
realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila, pentru asigurarea
secţiunilor de scurgere a apelor mari, se va desfăşura în perioada 26.03. – 30.04.2018 şi va
urmări, în principal:
a) modul în care au fost realizate măsurile și lucrările stabilite la verificările efectuate în anul
2017;
b) existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de
apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, care prin antrenare pot
conduce la obturarea scurgerii;
c) existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor
locuite;
d) modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale
în localităţi, precum și cursurile de apă pe raza localităților;
e) măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor.
(2) Rezultatele verificărilor efectuate de comisie la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale se vor consemna într-o notă de constatare conform modelului expus în Anexa nr. 2,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.4 (1) Deficienţele constatate cu ocazia acţiunii de verificare a modului în care au fost
salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile
judeţului Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, însoţite de măsuri
concrete cu termene scurte de realizare şi responsabilităţi, vor face obiectul unui proces-verbal
elaborat sub coordonarea directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila.
(2) În situaţia în care nu vor fi respectate termenele stabilite, se vor aplica
sancțiuni celor cu responsabilități, în conformitate cu prevederile legale.
Art.5 (1) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (1) va fi înaintat spre
aprobare prefectului în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Brăila, până cel mai târziu la data de 07 mai 2018, de către directorul Sistemului de
Gospodărire a Apelor Brăila.
(2) Prin grija directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, un exemplar al
procesului-verbal, încheiat la nivelul judeţului, va fi transmis Centrului Operativ pentru Situaţii
de Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, până cel mai târziu la data de 10 mai
2018.
Art.6 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:
Șef serviciu
Dana Florentina GALAN
Brăila, 22.03.2018
Nr. 131
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INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BRĂILA
Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 131 din 22.03.2018
Calendarul acţiunilor de verificare
Nr.
crt.

Data verificării

Localitate verificată sediul U.A.T.

1.

26.03.2018

2.

27.03.2018

3.

28.03.2018

Chiscani
Tudor Vladimirescu
Tichilești
Gropeni
Stăncuța

4.

29.03.2018

5.

30.03.2018

6.

02.04.2018

7.

03.04.2018

8.

04.04.2018

9.

10.04.2018

10. 11.04.2018
11. 12.04.2018
12. 13.04.2018
13. 16.04.2018
14. 17.04.2018
15. 18.04.2018
16. 19.04.2018

17. 20.04.2018
18. 23.04.2018
19. 24.04.2018
20. 25.04.2018
21. 26,27.04.2018
22. 30.04.2018

Stare
şanţuri/
rigole

Cursuri de apă verificate

Fluviul Dunărea
Fluviul Dunărea
Fluviul Dunărea
Fluviul Dunărea,
Râul Călmățui
Fluviul Dunărea

Tufești
Bărăganul
Victoria
Zăvoaia
Dudești
Siliștea
Rîmnicelu
Romanu
Surdila Greci
Surdila Găiseanca
Mircea Vodă
Vișani
Galbenu
Roșiori
Ciocile
Șuțești
Gradiștea
Jirlău
Făurei
Traian
Bordei Verde
Măxineni
Salcia Tudor
Mărașu
Frecăței
Movila Miresii
Gemenele
Însurăței
Berteștii de Jos

Cine asigură mijlocul
de transport
CJ-GNM; IP
CJ-GNM; IP
CJ-GNM; GF
CJ-GNM; ISU

Râul Călmățui
Râul Siret
Râul Buzău
Râul Buzoel
Râul Buzoel
Râul Buzău

CJ-GNM; SGA
CJ-GNM; IP

CJ-GNM; ISU
CJ-GNM; SGA

Râul Buzău
Râul
Râul
Râul
Râul

Buzău
Buzău
Buzău
Buzău

CJ-GNM; ISU
CJ-GNM; GF
CJ-GNM; SGA
CJ-GNM; SGA

Râul Călmățui
Râul Buzău, râul Siret
Fluviul Dunărea
Fluviul Dunărea

CJ-GNM; SGA
CJ-GNM; ISU
CJ-GNM; ISU

Râul Călmățui
Fluviul Dunărea,
Râul Călmățui
Fluviul Dunărea

Vădeni
Cazasu
Ianca
Cireșu
Ulmu
Unirea
Viziru
Brăila
Racovița
Scorțaru Nou

Râul Călmăţui
Râul Călmățui

CJ-GNM; GF
CJ-GNM; GF
CJ-GNM; ISU
CJ-GNM; GF
CJ-GNM; ISU

Fluviul Dunărea
Râul Buzău
Râul Buzău
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Abrevieri:
IP: Instituția Prefectului - Județul Brăila
ISU: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila
SGA: Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
GF: Garda Forestieră Focşani
CJ-GNM: Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu.

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BRĂILA
Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului nr. 131 din 22.03.2018
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila
Primăria
Grupul de suport tehnic pentru gestionarea
U.A.T. ..........................................
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
Tel/Fax:........................................
fenomene meteorologice periculoase, accidente
C.F. ..............................................
la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale
Nr. ................./............................
Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Nr. ................./............................

NOTĂ DE CONSTATARE
Încheiată astăzi ....................
Subsemnaţii, ................................................, din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor
Brăila, ....................................................., din partea Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean
Brăila, ..........……………………………………………….., din partea Gărzii Forestiere Focşani şi
................................................., din partea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, în
prezenţa ................................................................................... din partea Primăriei, în calitate de
.................................................................................., am efectuat controlul privind modul în care au fost
salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în U.A.T.
.............................................................., pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari.
În urma controlului s-au constatat următoarele:
1. Unitatea controlată................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Cursul/cursurile de apă:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. DEFICIENŢE CONSTATATE:
3.1
Depozite de deşeuri în albie sau secţiuni scurgere poduri (Da-cantităţi estimative)/Nu
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3.2 Depozite material lemnos pe torenţi (Da – cantităţi estimative/mc)/Nu .............................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3.3 Modul cum sunt întreţinute şanturile şi rigolele de scurgere a apelor………….......................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3.4 Altele........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. Măsuri impuse cu ocazia controlului (Termen/Responsabil): ........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Neaducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de comun acord, atrage sancţionarea
contravenţională conform legislaţiei incidente în vigoare la data controlului.
Nota de constatare a fost încheiată în ....... exemplare, din care unul a rămas la primărie.
Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila ……………………………………………………………………………..
Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Brăila .......................................................
Garda Forestieră Focşani …………………………………………………………………………………………………….
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila …………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………….....................................
Primăria ..................................................................................................................................
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PREFECT
ORDIN
privind: prelungirea programului de lucru cu publicul, la nivelul Serviciului Public
Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Brăila pentru perioada
10.04.2018 - 13.04.2018
Având în vedere:
- Ordonanţa Guvernului nr. 83 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple
şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
- Hotărârea Guvernului nr. 1.693 din 14 octombrie 2004 privind modul de organizare şi
funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor
simple.
- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
- Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
- Hotărârea Guvernului nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de
măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.
Ţinând cont de referatul nr. 28223/20.03.2018.
În temeiul art. 26 alin.(1) din Legea nr. 340/2004, republicată, privind prefectul şi
instituţia prefectului,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se prelungeşte programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar pentru
Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Brăila, zilnic, în intervalul orar 08.30-18.30
(desfăşurarea activităţii efectuându-se de către lucrătorii serviciului în două schimburi), în
perioada 10.04.2018 - 13.04.2018, pentru facilitarea şi eficientizarea serviciilor furnizate
solicitanţilor de paşapoarte în perioada de vârf.
Art.2 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila, se va
actualiza postarea pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Brăila, la secţiunea dedicată
Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Brăila.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul 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.
PREFECT
GEORGE ADRIAN PALADI
Contrasemnează
SUBPREFECT
RADA STEREA
Avizat pentru legalitate
ŞEF SERVICIU
GALAN DANA FLORENTINA
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Brăila, 26.03.2018
Nr. 134
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei
constituit la nivelul Instituƫiei Prefectului – Judetul Brăila
Având în vedere:
- Prevederile Ordinului MAI nr. 86 din 12 iunie 2013 privind organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
- Referatul nr. 3912/26.03.2018, emis de consilierul pentru integritate din cadrul Instituţiei
Prefectului Judeţul Brăila.
În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituƫia
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componența Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei constituit la
nivelul Instituƫiei Prefectului – Județul Brăila, după cum urmează:
Șef grup de
lucru:
Membrii:

George-Adrian PALADI

Prefect

Rada STEREA
Rîşnoveanu Magdalena
Maria

Subprefect
Şef serviciu – Serviciul financiar-contabil,
resurse umane, achiziƫii publice şi
administrative

Galan Dana Florentina

Şef serviciu – Serviciul controlul legalităţii, a
aplicării actelor normative şi contencios
administrative

Adetu Georgeta

Şef serviciu – Serviciu monitorizare servicii
publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităƫi publice, situaţii de urgenƫă, ordine
publică

Ciocan Eugenia-Elena
Soare Carmen

Consilier superior – Compartiment Informatic
Consilier pentru afaceri europene –
Compartiment Afaceri Europene, Relații
Internaționale, Dezvoltare Economică,
Programe și Strategii Guvernamentale
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Secretar:

Toma Ionuț Jenel

Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor
Simple al Județului Brăila

Popescu Daniel
Tudorache

Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare
a Vehiculelor Brăila

Rogoz Chiva

Consilier integritate

Art.2 Începând cu data emiterii prezentului Ordin, își încetează aplicabilitatea Ordinul
Prefectului nr. 18/18.01.2018 privind reactualizarea componenței Grupului de lucru pentru
prevenirea corupţiei constituit la nivelul Instituƫiei Prefectului – Judetul Brăila.
Art.3 Prin grija consilierului pentru integritate prezentul ordin va fi comunicat celor interesaƫi.
PREFECT
GEORGE-ADRIAN PALADI
Serviciul controlul legalităţii
a aplicării actelor normative şi contencios administrativ
Şef serviciu – GALAN DANA FLORENTINA
Brăila, 26.03.2018
Nr. 136
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței grupului de lucru interinstituțional pentru
implementarea Strategiei Județene Antidrog 2014 – 2020 și a Planului Județean de
Acțiune pentru perioada 2017 – 2020
Având în vedere:
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 784 din 9 octombrie 2013, privind aprobarea Strategiei
naționale antidrog 2013 – 2020 și a Planului de acțiune 2013 – 2016 pentru implementarea
Strategiei antidrog 2013 - 2020.
Ținând cont de referatul înregistrat la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub numărul
3913 din data de 26.03.2018
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. k și ale art. 26, alin (1) din Legea nr.
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
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Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componența grupului interinstituțional pentru implementarea Strategiei
Județene Antidrog 2014 – 2020 și a Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei
Județene Antidrog Brăila în perioada 2017 – 2020, după cum urmează:
Nr
crt.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Instituţia

Persoana desemnată

Prefect,
George-Adrian PALADI
Instituția
Prefectului
Județul Subprefect
Brăila
Rada STEREA
Consilier superior
Rogoz Chiva
Agenția Națională Antidrog – Inspector de specialitate
Centrul de Prevenire, Evaluare și Condrat Olga
Consiliere Antidrog Brăila
Direcția de Asistență Socială Șef serviciu
Mihalcea Lacramioara
Brăila
Asistent social
Toader Daniela
Asociaţia „Surorile Clarise ale Consilier Piştiean Nicoleta
Sfântului Sacrament”
Protoieria Brăila
Preot Victor Dragomir

Inspectoratul de Poliție Județean
Brăila
Direcția de Sănătate
Brăila
Biblioteca Judeţeană
Istrati” Brăila

Publică
„Panait

9.

Primăria Municipiului Brăila

10.

Inspectoratul
de
Jandarmi
Județean Brăila
Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţa Educaţională Brăila

11.

12.

13.

Serviciul de Probaţiune de pe
lângă Tribunalul Brăila

Voineag Neculai
Asistent social
Subcomisar de poliție
Costescu Simona
Subcomisar de poliție
Sarău Ninetta Anna
Inspector Petrescu Dănuţ
Inspector Mihai Irina Daniela
Manager bibliotecă
Neagu Dragoş Adrian
Șef Serviciu Corina Ciuraru
Director Guşatu Ionica
Director interimar Poliția Locală
Tănase Georgică
Lt. Col. Paraschiv Gabriel
Lt. Ionescu Angelică
Profesor psiholog
Datcu Rodica Manuela
Profesor – consilier școlar
Zaharia Georgeta
Consilier de probaţiune
Cârâc Carmen Georgeta
Consilier Probațiune
Cambur Florentina
Consilier Pascu Neculai
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Coordonator
1
Coordonator
2
Membru
Specialist
A.N.A membru
Membru
Supleant
Membru
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
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14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

Direcția Județeană pentru Sport și Consilier Badiu Mihnea Alin
Tineret Brăila
Centrul de Detenție Tichileşti, jud. Inspector principal
Brăila
Camelia Ionelia Enache
Sinsp. Alina Gabriela Stănescu
Consiliul Judeţean Brăila
Vicepreşedinte CJ
Murea Cătălin Dan
Inspector
Toma Violeta
Asociaţia „Diaconia – Căminul Director Popescu Honorina
Speranţei” Brăila
Pedagog Feraru Mihaela
Inspectoratul Școlar Județean Inspector şcolar
Brăila
profesor Ion Aurelia
Inspector şcolar
profesor Vargă Vasilică
Direcția Generală de Asistență Director adj. DGASPC
Socială și Protecția Copilului Cimpoaie Simona
Brăila
Coordonator personal de specialitate
Atena Avram
Penitenciarul Brăila
Comisar şef de penitenciare
Didi Miler
Subcomisar de penitenciare
Simona Calu
Serviciul de Combatere a Inspector principal Roşca Daniel Costin
Criminalității Organizate Brăila
Ag. Șef adj. Ilie Liviu Alin
S.N. Crucea Roșie Filiala Brăila Director Florica Focşa
Asociaţia „Pro Democraţia” Club Psiholog Petrica Dincă
Brăila
Președinte Bâtcă Mariana
Consiliul Județean al Elevilor Președinte
Brăila
Vâlu Andreea
Vicepreședinte
Prodan Georgiana
Poliția Locală Brăila
Director Executiv Adjunct
Tănase Georgică
Șef Serviciu Ordine Publică
Adetu Lili

Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Membru
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant

Art.2 Obiectivul general al grupului interinstituțional, constituit la nivelul județului Brăila constă
în optimizarea și extinderea procesului de cooperare interinstituțională pentru susținerea
activităților de implementare a Strategiei Județene Antidrog 2014 – 2020 și a Planului Județean
de Acțiune pentru perioada 2017 – 2020.
Art.3 Obiectivul specific al grupului interinstituțional, constituit la nivelul județului Brăila constă
în consolidarea cooperării între instituțiile relevante cu responsabilități în prevenirea,
combaterea și reducerea consumului de droguri pentru punerea în practică a Strategiei
Județene Antidrog și a Planului Județean de Acțiune.
Art.4 Activitatea grupului interinstituțional se va desfășura pe baza următoarelor principii
enunțate potrivit accepțiunii Strategiei Naționale Antidrog:
responsabilităţii sociale – în limitele atribuţiilor şi sferei de acţiune a entităților implicate în
combaterea și reducerea consumului de droguri;
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participării sociale – implicarea comunităţii şi a structurilor societăţii civile în definirea şi
implementarea politicilor în domeniul drogurilor;
coordonării – asigurarea legăturii dintre măsuri, intervenţii, factorii decizionali şi sociali, pe baza
consensului şi cu respectarea autonomiei structurale, în scopul atingerii unui obiectiv comun;
respectării drepturilor omului – garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în scopul
evitării stigmatizării, discriminării, insecurităţii şi excluziunii sociale;
interesului superior al copilului - va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii
consumatori de droguri;
pragmatismului – adoptarea şi implementarea de măsuri şi intervenţii fundamentate pe
evidenţe ştiinţifice;
multidisciplinarităţii – consolidarea demersurilor şi intervenţiilor prin îmbinarea diferitelor
perspective disciplinare şi practici profesionale;
echilibrului – abordarea proporţională a intervenţiilor din domeniul reducerii cererii şi a ofertei
de droguri;
echităţii – garanţia accesului egal şi nediscriminat al tuturor cetăţenilor la programe şi servicii
în domeniul drogurilor;
continuităţii – consolidarea şi optimizarea rezultatelor obţinute din implementarea
documentelor de politici publice anterioare;
specificităţii – definirea şi implementarea politicilor de răspuns are în vedere nevoile şi realităţile
specifice fiecărei zone de intervenţie, precum şi implicarea potenţialului local pentru atingerea
obiectivelor propuse.
Art.5 (1) Grupul interinstituțional va fi coordonat de către prefect sub îndrumarea de specialitate
a reprezentantului Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere
Antidrog Brăila.
(2) Grupul interinstituțional își desfășoară activitatea, după caz:
în forma colaborării restrânse, ori de câte ori este necesar în funcție de etapele de
implementare a documentelor în cauză și a monitorizării acțiunilor/activităților propuse;
în plen, în prezența majorității membrilor grupului interinstituțional cu ocazia întâlnirilor anuale
sau ori de câte ori se justifică.
(3) Lucrările de secretariat, ale grupului interinstituțional, sunt asigurate de raportorul
echipei.
Art.6 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 514 din 22.12.2017 își încetează
aplicabilitatea.
Art.7 Consilierul superior din cadrul Instituției Prefectului – Județul Brăila, membru al grupului
interinstituțional, va comunica prezentul Ordin celor interesați.
PREFECT
GEORGE-ADRIAN PALADI
Avizat pentru legalitate Șef serviciu, GALAN Dana Florentina
Întocmit, Consilier superior Rogoz Chiva
Brăila, 26.03.2018
Nr. 137
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței echipei interinstituționale antitrafic constituită la
nivelul județului Brăila
Având în vedere:
- Prevederile Legii nr. 678/21.11.2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
cu modificările și completările ulterioare;
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de ordine și siguranță
publică 2015 – 2020, aprobat prin Dispoziția Secretarului de Stat din Ministerul Afacerilor
Interne nr. 970/2016.
Ținând cont de Referatul înregistrat sub nr. 3914/26.03.2018
În temeiul art. 26, alin (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componența echipei interinstituționale antitrafic cu atribuții în domeniul
luptei împotriva traficului de persoane, după cum urmează:
Nr.
Crt.

Instituția

1.

Instituția Prefectului - Județul Brăila

2.
3.

Instituția Prefectului - Județul Brăila
Instituția Prefectului - Județul Brăila

4.

Agenția Națională Împotriva Traficului de
Persoane - Centrul Regional Galați

5.

Inspectoratul General pentru Imigrări Biroul pentru Imigrări al Județului Brăila
Serviciul de Combatere a Criminalității
Organizate Brăila - Brigada de Combatere
a Criminalității Organizate Galați

6.

Persoana desemnată

7.

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila

8.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila
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Prefect
George-Adrian PALADI
Subprefect
Rada STEREA

Coordonator
1
Coordonator
2

Consilier Rogoz Chiva
Expert Grosu Săndel
Coordonator centru regional
Subcomisar de poliție Mereuță Ion
Inspector de specialitate
Lupu Crina
Inspector principal de poliție
Avram Gabriel
Inspector de poliție
Negrea Bogdan Valentin

Raportor
Membru

Subcomisar de poliție
Costescu Simona Rodica
Inspector principal de poliție
Sarău Ninetta Anna
Locotenent Colonel Timofei Iulian

Membru

Specialisti
ANITP
Membru
Membru

Membru
locțiitor
Membru
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9.

22.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism Biroul Teritorial Brăila
Serviciul de Probațiune de pe lângă
Tribunalul Brăila
Consiliul Local Municipal Brăila - Serviciul
Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor Brăila
Consiliul Județean Brăila – Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor
Brăila
Consiliul Județean Brăila – Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului
Consiliul Local Municipal – Direcția de
Asistență Socială
Primăria orașului Făurei
Primăria orașului Însurăței
Primăria orașului Ianca
Direcția de Sănătate Publică a Județului
Brăila
Inspectoratul Școlar Județean Brăila
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Brăila
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Brăila
Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila

23.

Fundația “Lumina” Brăila

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Procuror
Sarău Dănel Cristinel

Membru

Consilier de probațiune
Stănescu Iuliana
Referent Grigore Stela

Membru

Comisar de poliție Nedelcu
Constantin

Membru

Director general Simona Cimpoae

Membru

Director executiv
Nicoleta Mihaela Oancea
Consilier juridic Negoiță Marius
Inspector Ion Lenuța
Secretar Sterian Alexandru
Inspector
Petrescu Dănuț
Inspector Ion Aurelia
Expert Capbun Elena Geanina

Membru

Consilier
Pascu Neculai
Inspector de muncă
Rusu Daniela
Director executiv Neacșu
Carmen

Membru

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 Obiectivul general al echipei interinstituționale constituită la nivelul județului Brăila constă
în optimizarea și extinderea procesului de cooperare interinstituțională pentru combaterea
traficului de persoane.
Art.3 Obiectivele specifice ale echipei interinstituționale constituită la nivelul județului Brăila
sunt următoarele:
consolidarea cooperării între instituțiile relevante cu responsabilități în prevenirea și
combaterea traficului de persoane;
întărirea capacităţii entităților publice și private de prevenire şi protecţie a persoanelor
considerate potenţiale victime ale traficului de persoane;
creșterea gradului de cunoaștere a dimensiunilor, caracteristicilor și tendințelor traficului de
persoane ce afectează județul Brăila;
cercetarea și evaluarea periodică a caracteristicilor, dimensiunilor și evoluției fenomenului
traficului de persoane.
Art.4 (1) Echipa interinstituțională va fi coordonată de către prefect sub îndrumarea de
specialitate a reprezentanților Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane - Centrul
Regional Galați.
(2) Echipa interinstituțională își desfășoară activitatea, după caz:
în forma colaborării restrânse, ori de câte ori este necesar în funcție de situațiile concrete
înregistrate;
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în plen, în prezența majorității membrilor echipei interinstituționale cu ocazia întâlnirilor anuale
sau ori de câte ori se justifică.
(3) Lucrările de secretariat, ale echipei interinstituționale, sunt asigurate de raportorul
echipei.
(4) La întâlnirile anuale membrii echipei interinstituționale vor prezenta informări cu privire
la activitatea/activitățile desfășurată/e de către instituțiile cu atribuții în domeniul vizat, pentru
perioada de referință.
Art.5 Începând cu data emiterii prezentului Ordin, își încetează aplicabilitatea Ordinul
Prefectului nr. 99/22.02.2018 privind actualizarea echipei interinstituționale antitrafic constituită
la nivelul județului Brăila.
Art.6 Prin grija raportorului, prezentul Ordin va fi adus la cunoștință membrilor echipei
interinstituționale.

cmit: Consilier,
Brăila, 26.03.2018
Nr. 138

PREFECT
George-Adrian PALADI
n ȚIRIPA
Avizat pentru legalitate
Șef serviciu
GALAN Dana Florentina

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică
a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și a Echipei de
gestionare a riscurilor
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 84/2017 privind sistemul de control intern
managerial în Ministerul Afacerilor Interne;
Ținând cont de referatul înregistrat la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub numărul
3915 din data de 26.03.2018
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. k și ale art. 26, alin (1) din Legea nr.
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, după cum urmează:
Preşedinte: George-Adrian Paladi

PREFECT al judeţului Brăila
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Membrii:

Rîşnoveanu Magdalena
Maria

Şef serviciu – Serviciul financiar-contabil, resurse
umane, achiziƫii publice şi administrative

Galan Dana Florentina

Şef serviciu – Serviciul controlul legalităţii, a aplicării
actelor normative şi contencios administrative
Şef serviciu – Serviciu monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităƫi publice,
situaţii de urgenƫă, ordine public
Consilier pentru afaceri europene – Compartiment
Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare
Economică, Programe și Strategii Guvernamentale
Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar pentru
Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al
Județului Brăila
Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor Brăila
Consilier – Corpul de Control al Prefectului

Adetu Georgeta
Soare Carmen
Toma Ionuț Jenel
Popescu Daniel Tudorache
Secretar:

Rogoz Chiva

Art.2 Se constituie Echipa de gestionare a riscurilor, după cum urmează:
Preşedinte: Rada STEREA
Membrii:
Rîşnoveanu Magdalena
Maria
Galan Dana Florentina
Adetu Georgeta

Soare Carmen

Toma Ionuț Jenel
Popescu Daniel Tudorache
Secretar:

Rogoz Chiva

Subprefect al judeţului Brăila
Şef serviciu – Serviciul financiar-contabil,
resurse umane, achiziƫii publice şi
administrative
Şef serviciu – Serviciul controlul legalităţii, a
aplicării actelor normative şi contencios
administrative
Şef serviciu – Serviciu monitorizare servicii
publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităƫi publice, situaţii de urgenƫă, ordine
public
Consilier pentru afaceri europene –
Compartiment Afaceri Europene, Relații
Internaționale, Dezvoltare Economică,
Programe și Strategii Guvernamentale
Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor
Simple al Județului Brăila
Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare
a Vehiculelor Brăila
Consilier – Corpul de Control al Prefectului

Art.3 Organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
(denumită în continuare Comisia de monitorizare) și ale Echipei de gestionare a riscurilor sunt
prezentate în Regulamentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art.4 La data emiterii prezentului ORDIN, Ordinul Prefectului nr. 497/14.12.2017 își încetează
aplicabilitatea.
94

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
Art.5 Consilierul superior din cadrul Corpului de Control al Prefectului, va comunica prezentul
Ordin celor interesați.
PREFECT
GEORGE-ADRIAN PALADI
Contrasemnează
SUBPREFECT
Rada STEREA
Avizat pentru legalitate Șef serviciu
GALAN Dana Florentina
Întocmit, Consilier superior Rogoz Chiva
Brăila, 26.03.2018
Nr. 139
ANEXĂ Nr. 1
la Ordinul Prefectului nr. 139/26.03.2018
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE,
COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A IMPLEMENTĂRII ȘI DEZVOLTĂRII
SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI A
ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR
CAPITOLUL I
Organizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și a Echipei de
gestionare a riscurilor
Art. 1.
La nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila funcționează, ca organe consultative, Comisia
de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării
sistemului de control intern managerial (numită Comisia de monitorizare) și Echipa de
gestionare a riscurilor.
Comisia de monitorizare adoptă recomandări în domeniul implementării şi dezvoltării
sistemului de control intern managerial, care se supun aprobării Președintelui Comisiei.
Membrii Comisiei de monitorizare au responsabilităţi particularizate, stabilite prin intermediul
programului de dezvoltare, precum şi prin politici, strategii şi măsuri dispuse de ordonatorul
principal de credite și de Președintele Comisiei, în calitatea sa de ordonator țerțiar de credite.
Art. 2.
Pentru situaţii determinate de evenimente care pot afecta obiectivele sistemului de control
intern managerial, prevăzute în programul de dezvoltare, în vederea adoptării unor măsuri
speciale, Comisia de monitorizare se poate întruni în şedinţe operative sau ori de câte ori este
nevoie.
Art. 3.
Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și al Echipei de gestionare a riscurilor este
asigurat de Corpul de Control al Prefectului.
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CAPITOLUL II
Atribuțiile Comisiei de monitorizare, ale Echipei de gestionare a riscurilor și ale
Secretariatului tehnic
Art. 4.
Preşedintele Comisiei de monitorizare, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite:
emite proceduri operaţionale pentru activităţile care se desfăşoară la nivelul compartimentelor
funcţionale proprii şi subordonate/în coordonare, dacă aceste activităţi nu sunt reglementate
prin proceduri de sistem;
transmite spre consultare proiectele de proceduri operaționale, compartimentelor funcționale,
din cadrul M.A.I., cu responsabilități în aplicarea/verificarea/controlul activităților ce fac obiectul
procedurărilor;
ține seama de recomandările/documentele de îndrumare primite din partea directorului general
al Corpului de control al ministrului M.A.I. ;
răspunde solicitărilor venite din partea directorului general al Corpului de control al ministrului
M.A.I., cu privire la activitatea de control intern managerial desfășurată la nivelul Instituției
Prefectului – Județul Brăila;
propune activităţi pentru ordinea de zi şi organizează lucrările şedinţelor.
Art. 5.
Comisia de monitorizare îndeplineşte, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila,
următoarele atribuţii:
propune obiective, acţiuni şi măsuri pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial,
în concordanţă cu legislaţia în domeniu;
analizează, programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi activităţilor la care stabileşte indicatori
de performanţă sau de rezultat;
analizează documentația promovată de Echipa de gestionare a riscurilor;
anual, analizează priorităţile de tratare a riscurilor prezentate de către preşedintele Echipei de
gestionare a riscurilor, propune limitele de toleranţă la risc, responsabilităţi concrete şi termene
de implementare a măsurilor de control al riscurilor identificate;
anual, analizează monitorizarea performanţelor de la nivelul compartimentelor funcţionale;
anual, analizează, în vederea promovării spre aprobare, informarea privind desfăşurarea
procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor;
urmăreşte realizarea obiectivelor asumate.
Art. 6
Preşedintele Echipei de gestionare a riscurilor, organizate la nivelul Instituției Prefectului –
Județul Brăila, îndeplineşte următoarele atribuţii:
convoacă Echipa de gestionare a riscurilor în şedinţe de lucru;
propune activităţi pentru ordinea de zi, organizează şi conduce lucrările şedinţelor şi dispune
măsuri pentru elaborarea documentaţiei ce va fi promovată la nivelul Comisiei de monitorizare;
asigură elaborarea informării privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe care
o susţine anual în cadrul Comisiei de monitorizare;
solicită Direcţiei Generale Anticorupţie, Serviciul Județean Anticorupție Brăila situaţia privind
riscurile de corupţie la nivelul entităţii publice.
Art. 7
Echipa de gestionare a riscurilor îndeplineşte, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila,
următoarele atribuţii:
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aplică procedura privind identificarea, analizarea, controlul şi tratarea riscurilor, elaborată de
Corpul de control al ministrului M.A.I.;
evaluează şi propune riscurile identificate pe care le înscrie în Registrul de riscuri;
monitorizează modul de implementare a măsurilor de control al riscurilor, precum şi eficienţa
acestora;
elaborează rapoarte privind gestionarea riscurilor;
revizuieşte şi raportează periodic, la solicitarea preşedintelui Echipei de gestionare a riscurilor,
situaţia privind implementarea măsurilor de control al riscurilor.
Art. 8
Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și al Echipei de gestionare a riscurilor,
constituite la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila, îndeplineşte următoarele atribuţii:
în ceea ce privește activitatea Comisiei de monitorizare:
întocmeşte documentaţia privind convocarea Comisiei de monitorizare, pe care o supune
aprobării preşedintelui, şi o diseminează membrilor;
întocmeşte minuta şedinţei şi informează conducătorii compartimentelor funcţionale vizate
asupra deciziilor aprobate;
în ceea ce privește activitatea Echipei de gestionare a riscurilor:
întocmeşte documentaţia privind convocarea Echipei de gestionare a riscurilor;
redactează minuta şedinţei Echipei de gestionare a riscurilor;
întocmeşte şi actualizează Registrul de riscuri;
întocmeşte şi actualizează planul de implementare a măsurilor de control al riscurilor;
anual elaborează informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe
baza raportărilor de la nivelul compartimentelor funcţionale, în vederea analizării în cadrul
Echipei de gestionare a riscurilor şi transmiterii, spre analiză şi aprobare, Comisiei de
monitorizare.
Art. 9
Îndeplinirea obiectivelor specifice, a măsurilor şi recomandărilor pentru dezvoltarea sistemului
de control intern managerial reprezintă obligaţii profesionale/sarcini de serviciu pentru toți
membrii ai Comisiei de monitorizare și ai Echipei de gestionare a riscurilor.
Art. 10
Comunicarea informaţiilor necesare activităţii Comisiei de monitorizare şi Echipei de gestionare
a riscurilor se realizează, de regulă, prin mijloace de comunicare electronică.
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenței Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor
sensibile la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila
Având în vedere:
- Prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice – cu modificările și
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completările ulterioare.
Ținând cont de referatul înregistrat la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub numărul
3916 din data de 26.03.2018
În conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul
şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componența comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile la
nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila, după cum urmează:
Preşedinte:
Membrii:

Rada STEREA
Subprefect al judeţului Brăila
Rîşnoveanu
Magdalena Şef serviciu – Serviciul financiar-contabil, resurse
Maria
umane, achiziƫii publice şi administrative
Galan Dana Florentina
Adetu Georgeta
Ciocan Eugenia
Toma Ionuț Jenel
Popescu Daniel Tudorache
Rogoz Chiva

Secretar:

Bergher Mihaela - Marilena

Şef serviciu – Serviciul controlul legalităţii, a
aplicării actelor normative şi contencios
administrative
Şef serviciu – Serviciu monitorizare servicii
publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităƫi publice, situaţii de urgenƫă, ordine public
Responsabil C.S.T.I.C. Compartiment informatic
Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar pentru
Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al
Județului Brăila
Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare
a
Vehiculelor Brăila
Consilier superior Corpul de Control al Prefectului
Consilier de integritate
Compartiment resurse umane și salarizare

Art.2 Activitatea Comisiei va fi sprijinită de toții șefii unităților de muncă care vor aplica
prevederile Procedurii de lucru privind managementul funcțiilor sensibile și vor analiza pentru
fiecare post în parte riscurile de neîndeplinire a sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților
postului respectiv și dacă este cazul, a obiectivelor individuale ale ocupantului postului, care
pot afecta în mod semnificativ obiectivele Instituției Prefectului – Județul Brăila.
Art.3 Pe baza rezultatului analizei, șefii unităților de muncă vor întocmi proiectul Inventarului
funcțiilor sensibile.
Art.4 Comisia va centraliza proiectele Inventarelor funcţiilor sensibile pe unități de muncă, în
scopul analizei acestora şi realizării unei abordări unitare la nivelul Instituției Prefectului –
Județul Brăila.
În urma procesului de centralizare, dacă se consideră necesar, în vederea armonizării
punctelor de vedere asupra problematicii funcţiilor sensibile, Comisia poate solicita Prefectului
organizarea unei şedinţe cu participarea tuturor şefilor unităților de muncă.
Pe baza centralizării datelor, precum şi a desfăşurării şedinţei, dacă este cazul, Comisia
elaborează proiectul Inventarului funcţiilor sensibile pentru Instituția Prefectului – Județul
Brăila
(document ce va fi aprobat de Prefect).
Art.5 După aprobarea Inventarului funcţiilor sensibile secretarul comisiei completează Lista
persoanelor care ocupă funcţii sensibile la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila.
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Art.6 Lista persoanelor care ocupă funcţii sensibile va fi aprobată prin ordin al Prefectului
județului Brăila.
Art.7 După aprobarea Listei persoanelor care ocupă funcții sensibile la nivelul Instituției
Prefectului – Județul Brăila, Comisia solicită șefilor unităților de muncă transmiterea unor
propuneri pentru reactualizarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile , cu specificarea măsurilor posibile de gestionare a funcțiilor sensibile în
raport cu riscurile specific, dar și de specificul misiunilor, atribuțiilor și responsabilităților
unităților de muncă.
Art.8 Secretarul Comisiei va fi răspunzător de convocarea membrilor Comisiei, centralizarea
datelor ce vizează gestionarea funcțiilor sensibile la nivelul Instituției Prefectului – Județului
Brăila, actualizarea Registrului riscurilor și de toate raportările solicitate de Ministerul Afacerilor
Interne cu privire la această activitate.
Art.9 La data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 513 din 22.12.2017 își încetează
aplicabilitatea.
Art.10 Consilierul superior din cadrul Corpului de Control al Prefectului va comunica prezentul
Ordin celor interesați.
PREFECT
GEORGE-ADRIAN PALADI
Contrasemnează
SUBPREFECT
Rada STEREA
Avizat pentru legalitate Șef serviciu
GALAN Dana Florentina
Întocmit Corpul de Control al Prefectului
Consilier de integritate Rogoz Chiva
Brăila, 26.03.2018
Nr. 140
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenţei Comisiei mixte de rechiziţii de la nivelul judeţului
Brăila
În baza prevederilor art. 20 din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi
prestările de servicii în interes public, republicată;
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1380/2009 privind înfiinţarea,
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
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Față de solicitarea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale județul Brăila nr.160
BR/27.03.2018 înregistrată la Instituția Prefectului-județul Brăila sub nr. 3965/27.03.2018,
Văzând Referatul de aprobare nr. 3965/28.03.2018,
În temeiul art. 19, alin. (1), lit. „a” şi al art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind
prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă actualizarea componenţei Comisiei mixte de rechiziţii de la nivelul
judeţului Brăila, după cum urmează:
1.

George-Adrian PALADI

- Prefect

2.

Lt.Colonel
Șerbănel
STOICA
Căpitan
comandor
Valeriu COZMA
Colonel dr.ing. George
MAREȘ
Comisar șef
RobertDaniel IVAȘCU
Dana Florentina GALAN

- Comandant, Centrul Militar Judeţean Brăila

3.
4.

- Reprezentant, Statul Major al Forţelor Navale

- Reprezentant, Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Brăila
5.
- Reprezentant, Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Brăila
6.
- şef, Serviciul controlul legalităţii, a aplicării actelor
normative şi contencios administrativ, Instituţia
Prefectului-județul Brăila
7.
Camelia
Mariana - Reprezentant, Administrația Județeană a
BUCȘE
Finanţelor Publice Brăila
8.
Colonel
George - Şef, Structura Teritorială pentru Probleme
CALOIAN
Speciale Brăila
9.
Daniela CONDRUZ
- Director, Oficiul Registrului Comerţului Județean
Brăila
10. Dragoș CROITORU
- Reprezentant, Consiliul Judeţean Brăila
11. Ștefan FUSEA
- Preşedinte, Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură a județului Brăila
12. Sublocotenent Claudiu - Reprezentant, Inspectoratul pentru Situaţii de
TILĂ
Urgenţă " Dunărea" județul Brăila

Preşedinte
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Secretar
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

Art.2 Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 129 din 23 martie
2017 privind actualizarea componenţei Comisiei mixte de rechiziţii de la nivelul judeţului Brăila
îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prezentul ORDIN va fi comunicat celor interesaţi prin grija Secretariatului tehnic al
Comisiei mixte de rechiziţii de la nivelul judeţului.
PREFECT
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
ȘEF SERVICIU
Dana-Florentina GALAN
Brăila, 26.03.2018
Nr. 143
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.2
DIN 30 IANUARIE 2018
privind: scăderea din evidența analitică pe plătitor a unor persoane fizice decedate
Consiliul Local al ComuneiȘușești, judeţulBrăila, întrunitînşedinţăordinară la data de
30.01.2018;
Având în vedere:
- Prevederile art.266 alin. (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, actualizată,
- Legea 277/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare
- H.G nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal
- Referatul de aprobare al primarului comunei Șuțești, județul Brăila
- Referatul de specialitate al compartimentului taxe și impozite locale din cadrul Primăriei
Șuțești
- Procesele verbale de scadere din evidență a obligațiilor fiscale
- Certificatele de deces ale persoanelor prevăzute în anexa 1
În temeiul art.36 alin.(4) lit.”a” şi art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1)Se aprobă scaderea din evidenta analitica pe platitor a persoanelor fizice decedate
mentionate in anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
(2)Valoarea totala a debitului persoanelor fizice decedate pentru care se solicita scaderea din
evidenta analitica pe platitor este in cuantum de 1971 lei.
Art.2 Cu aducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentul
financiar-contabilitate si taxe si impozite locale din cadrul Primariei comunei Sutesti, judetul
Braila.
Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica celor
nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului – judetul Braila in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BRATOSIN ANGEL

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.3
DIN 25 IANUARIE 2018
privind: aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă pentru
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat
Consiliul Local al comunei Șuțești , întrunit în ședința ordinară din 30.01.2018
Având în vedere:
- Referatul înregistrat cu nr.341/22.01.2018, întocmit de asistent social Satnoianu Silvia și
planul anexat acestuia
- Raportul de aprobare al primarului comunei Șuțești
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Șuțești;
În temeiul:
- Prevederilor art. 6 alin (7) și (8) din Legea 416/2001privind venitul minim garantat , modificată
și completată prin Legea 276/2010 , HGR nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii 416/2001 modificată prin HGR nr.1291/2012
- Prevederilor Legii 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;
- Dispozițiilor art. 36 , alin (2) , și art 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală republicată
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba planul de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor
persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat conform anexei,
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 (1) Persoanele apte de munca din familiile sau persoanele singure beneficiare de venit
minim garantat au aobligatia de a efectua actiunile si lucrarile de interes local in functie de
numarul de ore calculate proportional cu nivelul ajutorului social .
(2) Orele de munca se calculeaza proportional cu nivelul ajutorului social de care
beneficiaza familia sau persoana singura , cu un tarif orar corespunzator salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata , raportat la durata medie lunara a timpului de munca.
(3) Norma de munca pe zi este de 8 ore.
Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Sutesti, prin functionarii
primariei cu atributii in domeniu, iar secretarul comunei o va aduce la cunostinta celor interesati
si Institutiei Prefectului –judetul Braila in vederea obtinerii vizei de legalitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BRATOSIN ANGEL

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.4
DIN 30 IANUARIE 2018
privind: prezentarea Planului de progres privind implementarea măsurilor de incluziune
a romilor la nivelul comunei Șuțești – Brăila în perioada ianuarie – decembrie 2017 și
aprobarea Planului local de acțiune aplicarea strategiei de îmbunătățire a situației
romilor pe anul 2018, la nivelul comunei Șuțești, Județul Brăila
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată
Având în vedere:
- Referatul expertului local pentru romi, înregistrat cu nr.506/30.01.2018
- Avizele comisiei de specialitate
- Raportul de aprobare al primarului
- Angajamentul şi preocuparea Guvernului României de a îmbunătăţi situaţia romilor şi de a
combate orice formă de discriminare bazată pe origine etnică şi rasială precum şi de a promova
un tratament egal al tuturor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, conform
prevederilor OGR 137/2000- privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul :
- Prevederile H.G.430/2001 privind Strategia Guvernului României pentru îmbunătățirea
situației romilor
- Prevederilor art.36 alin.(2) lit. d), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul local de acțiune aplicarea strategiei de îmbunătățire a situației romilor
pe anul 2018, la nivelul comunei Șuțești, Județul Brăila, pe anul 2018, conform anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 Se aduce la cunostinta Consiliului Local Planul de progres privind implementarea
măsurilor de incluziune a romilor la nivelul comunei Șuțești – Brăila in perioada ianuariedecembrie 2017, conform anexei nr.2.
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Ceamă Constantin
din cadrul compartimentului “EXPERT LOCAL PENTRU ROMI” iar prin grija secretarului
comunei se va aduce la cunoştinţa persoanelor interesate si Institutiei Prefectului –judetul
Braila in vederea obtinerii avizului de legalitate
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BRATOSIN ANGEL

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.6
DIN 23 FEBRUARIE 2018
privind: aprobarea transferului mijloacelor fixe “microbuze pentru transportul școlar”
din gestiunea U.A.T. comuna Șuțești, Județul Brăila, în gestiunea Școlii Gimnaziale
Șutești
Consiliul Local al Comunei Sutesti, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
23.02.2018
Având în vedere:
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Șuțești
- Raportul de aprobare al primarului comunei Șuțești prin care se propune aprobarea
transferului mijloacelor fixe “microbuze pentru transportul scolar” din gestiunea U.A.T. comuna
Șuțești, în gestiunea Scolii Gimnaziale Șuțești,
- Raportul de specialitate al d-nei Bratosin Mariana, consilier superior în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Șuțești, prin care se propune aprobarea transferului
mijloacelor fixe “microbuze pentru transportul scolar” din gestiunea U.A.T. comuna Șuțești, în
gestiunea Școlii Gimnaziale Șuțești
- Cartea de identitate seria G445253 și Certificatul de înmatriculare nr.
- Cartea de identitate seria G357379 și Certificatul de înmatriculare nr.
În temeiul:
- Prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată, modificată și completată,
- Prevederilor Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018,
- Prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată
- Prevederilor Legii nr.1/2011 a Educației naționale
- Prevederilor art.36 alin.2 lit.c) și d), alin.6 lit.a) pct.1) coroborat cu art.121 alin.(1) și alin.(2)
din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
Conform: art.36 alin.(1) şi art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă transferul mijlocului fix “microbuz pentru transportul scolar”, identificat astfel:
Numarul de inmatriculare: BR-08-PCS; Data inmatricularii 28.01.2008; Numar de identificare:
WFOXXXTTFX7M18051; Seria Cartii de identitate: G445253; Detinatorul: Primaria Sutesti;
Categoria: Microbuz; Caroseria: CW Standard; Marca: Ford Transit; Tipul: FAD6/JXFA2C;
Numar de locuri: 17; Culoare: Galben; Motorul tipul: JXFA; Cilindree: 2402; Putere maxima: 85
kW, Nr. Inventar 21216672, din gestiunea U.A.T. comuna Sutesti, Judetul Braila, in gestiunea
Scolii Gimnaziale Sutesti, Judetul Braila potrivit protocolului de predare-preluare , care face
parte intregranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aprobă transferul mijlocului fix “microbuz pentru transportul scolar”, identificat astfel:
Numarul de inmatriculare: BR-31-SAM; Data inmatricularii 29.01.2009; Numar de identificare:
WFOXXXTTFX8A33939; Seria Cartii de identitate: G357379; Detinatorul: Scoala de Arte si
Meserii Sutesti; Categoria: Microbuz; Caroseria: CW Standard; Marca: Ford Transit; Tipul:
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FAD6/JXFA2C; Numar de locuri: 17; Culoare: Galben; Motorul tipul: JXFA; Cilindree: 2402;
Putere maxima: 85 kW, Nr. Inventar 21216673, din gestiunea U.A.T. comuna Sutesti, Judetul
Braila, in gestiunea Scolii Gimnaziale Sutesti, Judetul Braila potrivit protocolului de predarepreluare, care face parte intregranta din prezenta hotarare
Art.3 Se imputerniceste domnul primar Cristian Codreanu in calitate de reprezentant al
comunei Sutesti, jud. Braila in vederea semnarii protocolului de predare-preluare (anexa la
prezenta hotarare) si tuturor documentelor necesare transferului, iar compartimentul
contabilitate-salarizare al aparatului de specialitate al primarului, va realiza operatiunile privind
iesirea din gestiune a mijloacelor fixe.
Art.4 Incepand cu data prezentei hotarari se anuleaza orice alt act normativ anterior referitor
la transferul microbuzelor scolare.
Art.5 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica celor
nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului – judetul Braila in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.7
DIN 23 FEBRUARIE 2018

privind: avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu
Apă și de Canalizare - Actualizat - și a Anexelor - parte integrantă - aprobat prin
Hotărârea nr.3 din 21.03.2017 a Adunării Generale a Asociației și a formei Actualizate a
Regulamentului
Consiliul Local al Comunei Șuțești, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.02.2018
Având în vedere:
1. Adresa nr.71 din 01.02.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin
care solicita avizul Consiliului Local, asupra modificării și completării Regulamentului
Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat și a Anexelor - parte integrantă;
2. Propunerea de modificare și completare a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă
și de Canalizare - Actualizat - și a Anexelor - parte integrantă - aprobat prin Hotărârea nr.3 din
21.03.2017 a Adunării Generale a Asociației, însoțită de :
• Adresa nr.1001 din 30.10.2017 a Asociației prin care Consiliul Director a propus modificarea
unor reglementări cu privire la modul de determinare a cantităților de apă pluvială și meteorică,
în vederea facturării utilizatorilor de către Operatorul Regional SC Compania de Utilități Publice
Dunărea Brăila SA;
• Adresa nr.511814 din 11.12.2017 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice - ANRSC înregistrată la Asociație sub nr.18 din 05.01.2018, de
răspuns la Adresa nr.1001 din 30.10.2017 a Asociației.
3. Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Actualizat - cu Anexele parte integrantă;
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4. Hotărârea nr.94 din 29.11.2016 privind avizarea modificării și a formei Actualizate a
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, cu Anexele parte integrantă
– a Consiliului Local al Comunei Șuțești;
5. Hotărârea nr.3 din 21.03.2017 privind aprobarea modificării și a formei Actualizate a
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, cu Anexele parte integrantă
- a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art.8
alin.3 litera i) și cu prevederile art.22 alin.4 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare
de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.23 alin.3 litera b) coroborate cu prevederile art.5 alineatul 2 litera l) din Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila;
- Referatul de aprobare al primarului ;
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Șuțești;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 litera d), alin.6 litera a) punctul 14, art.37, art.45 alin.1
coroborate cu prevederile art.62 alin.1, ale art.63 alin.1 litera d) și ale art.115 alin.1 litera b) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Avizeaza Propunerea de modificare si completare a Regulamentului Serviciului de
Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - si a Anexelor - parte integranta - aprobat prin
Hotararea nr.3 din 21.03.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei – Anexa 1 la prezenta Hotarare.
Art.2 Avizeaza Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat –
si Anexele - parte integranta – care constituie Anexa 2 la prezenta Hotarare.
Art.3 Pe data prezentei Hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea nr.94 din 29.11.2016
privind avizarea modificarii si a formei Actualizate a Regulamentului Serviciului de Alimentare
cu Apa si de Canalizare, cu Anexele parte integranta – a Consiliului Local al Comunei Sutesti.
Art.4 Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Sutesti domnul
Codreanu Cristian, iar Secretarul Comunei o va comunica Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Dunarea Braila imediat dupa adoptare si altor institutii interesate in termen
legal.
Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali in functie,
indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul total al consilierilor locali prezenti.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.8
DIN 23 FEBRUARIE 2018

privind: aprobarea modificării unor taxe locale pentru închirierea spațiilor publice din
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piața agroalimentară în vederea organizării unor evenimente
Consiliul local al comunei Șuțesti întrunit în ședință ordinară
Având în vedere:
- Referatul inregistrat cu nr.844/19.02.2018, intocmit de domnul Eremia Traian, administrator piata;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti ;
În temeiul:
- Prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- Prevederilor art.36 alin.(1), alin (2), lit b), alin.(4) lit. c), art.45 alin.(2), lit.c), art.115, alin (1) lit.b)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea taxelor locale pentru inchirierea spatiilor publice din piata
agroalimentara in vederea organizarii unor evenimente, conform anexei nr.1, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi puse in aplicare incepand cu data de 01.03.2018, data
la care inceteaza efectele Hotararii Consiliului Local Sutesti nr.67/30.102015 prin care au fost
aprobate taxele anterioare.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul administrator al pietii
si personalul din cadrul compartimentului Taxe si Impozite locale.
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi si
Institutiei Prefectului-judetul Braila in vederea vizarii spre legalitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BARAC VASILE

SECRETAR COMUNĂ
MIOARA CHIRILĂ
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.9
DIN 23 FEBRUARIE 2018

privind: aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2018 și estimări pe anii 20192021
Consiliul local al comunei Șuțești, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- Adresa nr.35.761/11.01.2017 si adresa nr.37815/ 07.02.2018 a DGRFP Galati-AJFPBraila
- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 2/23.01.2018 privind repartizarea pe unitati
administrativ teritoriale a fondului la dispoziţia consiliului judeţean braila din cota de 17.25%
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2018 si a procentului de
20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si din cota de 18.50% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, estimat pentru anii 2019-2021, pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea
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cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Sutesti;
-Raportul de aprobare al primarului;
În temeiul:
- Prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
- Legea 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018,
Conform prevederilor art.36 alin.(4) lit. a), din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă proiectul bugetului local bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru pe anul
2018 si estimarile pa anii 2019-2021, conform anexa 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 În intervalul dintre şedinţele Consiliului local, se împuterniceşte primarul, în calitate de
ordonator principal de credite, pentru repartizarea şi utilizarea depăşirilor de venituri ce se vor
realiza peste prevederile iniţiale, cu informarea Consiliului local.
Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi
si Institutiei Prefectului-judetul Braila in vederea vizarii spre legalitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.10
DIN 23 FEBRUARIE 2018

privind: solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului
conform în vederea schimbării destinației unor terenuri situate în curtea Școlii
Gimnaziale Șuțești
Consiliul Local al comunei Sutesti, judeţul Braila, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Adresa Ministerului Educatiei Nationale nr.4120/22.12.2017
- Raportul de aprobare al primarului comunei Sutesti, judetul Braila
-avizul Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea
domeniului public si privat, juridicã si de disciplinã
- Raportul de evaluare actualizat intocmit de expert evaluator Androniu Iulian Cosmin pentru
cele doua suprafete (C10 si C11)
- Extras de carte funciara al Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Faurei
In temeiul:
- Prevederile art .112 alin.(6) din Legea nr.educatiei nationale nr.1/2011 actualizata
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- Prevederile art.3, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica ,
actualizata
- Ordinul nr.5819 /2016 al MECS si anexa-Procedura de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant precum si
conditiile necesare acordarii acestuia
Conform prevederilor art.36 alin.2 lit.c), art.39, alin.(1), art.45 alin.(3) şi ale art.115 alin.1
lit.b) şi din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările aduse ulterior,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se va solicita ministrului educatiei nationale emiterea avizului conform in vederea
schimbarii destinatiei terenurilor aferente constructiilor identificate ca lot C10 (in suprafata de
41 mp situata in CV25, P783) si lot C11 (in suprafata de 28,53 mp situata situata in CV25,
P783) in spatii comerciale.
Art.2 Se va intocmi memoriul justificativ care va fi inaintat impreuna cu prezenta hotarare si
documentatia aferenta ministrului educatiei nationale conform reglementarilor legale in vigoare.
Art.3 Prezenta hotarare inceteaza efectele HCL 47/2017 si va fi dusa la indeplinire de catre
primarul comunei Sutesti prin compartimentul urbanism.
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi
si Institutiei Prefectului - judetului Braila in vederea vizarii pentru legalitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.11
DIN 23 FEBRUARIE 2018

privind: aprobare Regulament de Ordine Publică și Gospodărire a Comunei Șuțești,
Județul Brăila
Consiliul Local al comunei Sutesti, judeţul Braila, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere:
- Necesitatea stabilirii unor masuri necesare bunei gospodariri a localitatii:
- Raportul de aprobare al primarului comunei Sutesti,
- Referatul si adresa domnului Dan Gigel, referent urbanism,
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti
În temeiul:
- Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale,
modificată şi completată;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată si
actualizată;
- Ordonantei de Urgentă nr. 195/2005 privind protectia mediului, actualizată;
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- Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială;
- Legea nr. 114/1996 privind locuintele, republicată;
- Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificată si
completată;
Conform :
- Art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6) lit.a) , precum şi art. 45 alin. (1) si 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 Ordine Publică și Gospodărire a Comunei Șuțești, Județul
Brăila, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei Sutesti, judetul Braila va desemna prin dispozitie persoanele cu
responsabilități in constatarea si aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute in
Regulament
Art.3 Aducerea la indeplinire a masurilor prevazute în prezenta hotărâre se va asigura de
catre primarul comunei Sutesti si de catre persoanele cu responsabilități in constatarea si
aplicarea sanctiunilor contraventionale.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi facuta publica si va fi comunicată persoanelor si institutiilor
interesate si Institutiei Prefectului-judetul Braila in vederea vizarii spre legalitate prin grija
secretarului comunei Sutesti , judetul Braila.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.12
DIN 23 FEBRUARIE 2018

privind: aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local la 31.12.2017 pentru
finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local în 2018
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
Consiliul local al comunei Șuțești, intrunit in sedinta ordinara
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate
- Raportul de aprobare al primarului
În temeiul:
- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018,
- Prevederilor art.58 alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare;
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Conform prevederilor art.36 alin.(4), lit. a) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 2554 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2017
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local in 2018.
Art.2 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesati
si a Institutiei Prefectului –judetul Braila in vederea obtinerii avizului de legalitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.13
DIN 23 FEBRUARIE 2018

privind: aprobarea asocierii județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila cu comuna
Șuțești prin Consiliul Local Șuțești în vederea cofinanțării realizării obiectivului de
investiții „Dispensar uman Șuțești, Județul Brăila”
Consiliul local al comunei Șuțești, intrunit in sedinta ordinara la data de 23.02.2018
Avand in vedere:
- Necesitatea realizarii, prin asociere in vederea cofinantarii, a lucrărilor la anumite obiective
prioritare din cadrul comunei Sutesti,judetul Braila
- Regulamentul pentru finanțarea asocierilor județului Brăila cu unitățile administrativ teritoriale
în vederea realizării unor obiective de interes public, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Brăila nr.9/12februarie 2018
- Hotararea nr.9/2018 a Consiliului Local Sutesti privind aprobarea bugetului local
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti
- Referatul consilierului personal al primarului inregistrat cu nr.1034/26.02.2018
- Anexa cuprinzand principalii indicatori tehnico economici ai investitiei
- Raportul de aprobare al primarului prin care s-a propus asocierea comunei Sutesti prin
Consiliul Local Sutesti cu judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila in vederea cofinantarii
realizarii obiectivului de investitii DISPENSAR UMAN SUTESTI, JUDETUL BRAILA
In temeiul:
- Prevederilor art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
- Prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.c), art.45 alin.(1) și alin.(2) lit.f) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă asocierea comunei Sutesti prin Consiliul Local Sutesti cu Judetul Braila, prin
Consiliul Judetean Braila in vederea cofinantarii realizarii obiectivului de investitii DISPENSAR
UMAN SUTESTI, JUDETUL BRAILA
Art.2 Contributia Consiliului Local al comunei Sutesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului asocierii in suma de 1000000 lei va fi suportata din bugetul propriu al comunei
Sutesti pe anul 2017 din capitolul 66.02, subcapitolul 08.00.
Art.3 Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
indicatorilor tehnico- economici care vor fi aprobați prin Hotărâre a Consiliului Local
Art.4 Se aproba continutul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre Consiliul
Judetean Braila si Consiliului Local al comunei Sutesti conform anexei, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.5 Asocierea își produce efectele după aprobarea asocierii și de către Consiliul Județean
Brăila și semnarea contractului de asociere de ambele părți.
Art.6 Se mandateaza domnul Cristian Codreanu, primar al comunei Sutesti in vederea
semnarii contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila.
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentul
contabilitate –salarizare din cadrul Primariei Sutesti, judetul Braila.
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Judetean Braila, Instituţiei Prefectului judeţul
Braila, si oricaror persoane interesate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.14
DIN 23 FEBRUARIE 2018

privind: aprobarea implementarii proiectului ”Sistem de monitorizare video, Comuna
Șuțești, Județul Brăila”
Consiliul local al comunei Șuțești, intrunit in sedinta ordinara la data de 23.02.2018
Avand in vedere:
- Necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes
local, privind „Sistem de monitorizare video, comuna Sutesti, Judetul Braila”,
- Raportul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Sutesti, în calitatea sa de initiator,
prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitătii;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin
care se motivează, necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitătii;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sutesti;
- Hotararea nr.9/2018 a Consiliului Local Sutesti privind aprobarea bugetului local
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In temeiul:
- Art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;
- Art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- Art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederilor art.35 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
- Art. 24 lit. f) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor
de supraveghere video;
- Art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) – d) raportate la cele ale alin. (4) lit. d), alin. (5) lit. c) şi alin. (6) lit.
a) pct. 7, 8, 11, 13 şi 14, combinate cu cele ale art. 63 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale alin.
(5) lit. a) – c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă implementarea proiectului ”SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO,COMUNA
SUTESTI; JUDETUL BRAILA”
Art.2 Se aproba necesitatea si oportunitatea implementarii proiectului, aceasta contribuind la
cresterea capacitatii serviciilor publice de interes local si implicit la cresterea potentialului
economic al zonei.
Art.3 (1) Sistemul de supraveghere se realizează în scopul:
a) prevenirii şi combaterii săvârşirii infracţiunilor;
b) supravegherii traficului rutier şi constatarea încălcării regulilor de circulaţie rutieră;
c) asigurării pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalaţiilor de
utilitate publică, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora.
(2) Achiziţionarea, instalarea şi utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor şi
elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate
cu reglementările legale în vigoare.
Art.4 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investitiei, potrivit legii.
Art.5 Proiectul deserveste un numar de 4.428 de locuitori.
Art.6 Se aprobă achiziționarea, instalarea şi utilizarea sistemului de supraveghere video în
comuna Sutesti, având caracteristicile prezentate în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.7 Autoritătile administratiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăti în cadrul Proiectului.
Art.8 Caracteristicile tehnice ale proiectului vor fi aprobate prin Hotarare distincta de aprobare
a indicatorilor tehnico – economici
Art.9 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate
si de ordonator principal de credite.
Art.10 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Sutesti
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Art.11 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Sutesti si Institutiei Prefectului judetului Braila, se aduce
la cunostintă publică prin afisarea la sediul primăriei.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.15
DIN 23 FEBRUARIE 2018

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul local întrunit în şedinţă de indata la data de 16.03.2018
În temeiul prevederilor art. 39 alin. (1), raportat la art. 35 si art. 41 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală republicată,
În baza dispoziţiilor art. 45 din aceeaşi lege,
HOTĂRĂŞTE:
Art. Unic Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier local BARAC PETRICĂ.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.16
DIN 23 FEBRUARIE 2018

privind: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului investiţii
„Construire grup sanitar la Școala Gimnazială Șuțești, Județul Brăila” pentru anul 2018
conform devizului general final actualizat
Consiliul Local al comunei Sutesti, judeţul Braila, intrunit in sedinta de îndată
Având în vedere:
- Referatul nr.1452/14.03.2018, intocmit de dl. Toader Dragos, privind necesitatea actualizarii
indicatorilor tehnico-economici ai a obiectivului investiţii „CONSTRUIRE GRUP SANITAR LA
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SCOALA GIMNAZIALA SUTESTI, JUD. BRAILA” pentru anul 2018, conform devizului general
final actualizat
- Devizul general final actualizat privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiţii
„CONSTRUIRE GRUP SANITAR LA SCOALA GIMNAZIALA SUTESTI, JUD. BRAILA” precum
si centralizatorul cheltuielilor de la bugetul Primariei Sutesti
- Dispoziţiile alin.1) şi 2) ale art.41 şi ale art.44 din Legea nr.273/2006 modificată şi completată
privind finanţele publice locale;
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investiţii finanţate din fonduri publice
În temeiul: prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. d), alin.6 lit.a), art.45 alin.(1) si alin
(2) şi al art.115 alin.1 lit.b) şi ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„CONSTRUIRE GRUP SANITAR LA SCOALA GIMNAZIALA SUTESTI, JUD. BRAILA”
conform devizului general final actualizat, anexat prezentei hotarari.
(2) Valoarea totala a lucrărilor de investiții este in cuantum de 518.109 lei cu TVA
Art.2 Se aproba cofinantarea investitiei:
din bugetul local in valoare de 149.720 lei cu TVA, restul de 368.389lei cu TVA fiind asigurati
din bugetul de stat.
Aria construita desfasurata = 149 mp
Regim inaltime = P (parter) + 1
Anexa devizului cu defalcarea pe surse de finantare
Art.3 Prezenta hotărâre inceteaza efectele HCL 80/24.112017 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizat si va fi dusă la îndeplinire de catre compartimentul contabilitatesalarizare.
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi
si Institutiei Prefectului-Judetul Braila in vederea aobtinerii avizului de legalitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.17
DIN 23 FEBRUARIE 2018

privind: aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului investiţii
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„Construire Grădiniță 25 locuri în sat Mihail Kogălniceanu, Com. Șuțești” pentru anul
2018, conform devizului general final actualizat
Consiliul Local al comunei Sutesti, judeţul Braila intrunit in sedinta de indata
Având în vedere:
- Referatul nr.1451/14.03.2018, intocmit de dl. Toader Dragos, privind necesitatea actualizarii
indicatorilor tehnico-economici ai a obiectivului investiţii „CONSTRUIRE GRADINITA 25
LOCURI IN SAT MIHAIL KOGALNICEANU, COM. SUTESTI” pentru anul 2018, conform
devizului general final actualizat
- Devizul general final actualizat privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiţii
„CONSTRUIRE GRADINITA 25 LOCURI IN SAT MIHAIL KOGALNICEANU, COM. SUTESTI”.
- Dispoziţiile alin.1) şi 2) ale art.41 şi ale art.44 din Legea nr.273/2006 modificată şi completată
privind finanţele publice locale;
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul: prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. d), alin.6 lit.a), art.45 alin.(1) si alin
(2) şi al art.115 alin.1 lit.b) şi ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1)Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„CONSTRUIRE GRADINITA 25 LOCURI IN SAT MIHAIL KOGALNICEANU, COM. SUTESTI”
pentru anul 2018, conform devizului general final actualizat, anexat prezentei hotarari.
(2) Valoarea totala a lucrărilor de investiții este in cuantum de 537.521,20 lei cu TVA.
Art.2 Se aproba:
cofinantarea investitiei de la bugetul local in valoare de 45.710,27 lei cu TVA, restul de
491.810,93 lei cu TVA fiind asigurati din bugetul de stat.
Aria construita desfasurata = 189 mp
Regim inaltime = P(parter)
Anexa devizului cu defalcarea pe surse de finantare
Art.3 Prezenta hotărâre inceteaza efectele HCL 81/24.11.2017 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizati si va fi dusă la îndeplinire de catre compartimentul contabilitatesalarizare.
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi
si Institutiei Prefectului-Judetul Braila in vederea aobtinerii avizului de legalitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Șuțești şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA

116

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ȘUȚEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.18
DIN 23 FEBRUARIE 2018
privind: stabilirea taxelor incasate la nivelul Primariei Sutesti, judetul Braila privind
eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare incepand cu anul
2018
Consiliul Local al comunei Sutesti, judeţul Braila intrunit in sedinta de indata
Având în vedere:
- Referatul nr.1162/05.03.2018, intocmit de dl. Arama Costel, (consilier asistent in cadrul
compartimentului Registru agricol )
- raportul de aprobare al primarului comunei Sutesti, judetul Braila
In temeiul:
- Legea nr. 170/2017 pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională,
Conform:
- Prevederilor art. 36, alin.(4), lit “c” ; art. 45 alin. (2); art. 115, alin. (1), lit.”b” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă stabilirea cuantumului taxelor percepute prin compartimentul Registru agricol
pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetelor de comercializare incepand cu anul
2018 după cum urmează:
-taxa eliberare atestat de producator - 25 lei
-taxa eliberare carnet de comercializare - 25 lei
-taza vizare semestriala atestat de producator – 200 lei (40 lei/semestru)
Art.2 (1) Valabilitatea atestatului de producător este de 5 ani din momentul emiterii, conform
prevederilor legale in vigoare.
(2) Atestatul de producător are o filă distinctă pentru fiecare an, se completează anual cu
datele din registrul agricol şi se vizează prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului
comunei Sutesti, judetul Braila.
Art.3 Incepand cu data prezentei hotarari incetaza orice alta hotarare a Consiliului Local
adoptata in acest sens.
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi
si Institutiei Prefectului-Judetul Braila in vederea aobtinerii avizului de legalitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
BARAC VASILE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARCOMUNĂ
CHIRILĂ MIOARA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRÂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.18
DIN 29 MARTIE 2018
privind: schimbarea destinației imobilului în care a funcționat Școala cu cls I-IV Oancea
din spațiu de învățămănt în spațiu necesar amenajării unui Muzeu al Satului și Dispensar
Uman
Consiliul local Romanu întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.03.2018
Avănd în vedere:
- Adresa nr.2098 din 14.02.2018 a Instituției Prefectului-judetul Braila;
- Expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primar al comunei Romanu,jud.Braila;
- Nota de fundamentare a Scolii Gimnaziale Romanu nr.2873/12.12.2016 și înregistrată sub
nr.5081 din 15.12.2016 la Primaria comunei Romanu prin care nu mai poate finanţa cheltuielile
de întreţinere pentru că din anul 2011 unitatea şcolară a fost desfiinţată precum si adresa
nr.542/14.03.2018;
- Protocolul înregistrat sub nr.1621 din 6.04.2001 la Inspectoratul Scolar Judeţean Brăila şi
sub nr.873 din 27.03.2001 la Primăria comunei Romanu,jud.Brăila.
- Adresa nr.888/26.01.2018 a Inspectoratului Județean Brăila către UAT Romanu;
- Avizele Comisiilor de specialitate;
- În baza prevederilor art.3,alin.4,art.21 şi art.22 din Legea nr.213/1998 actualizată,privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
În baza HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunelor,oraşelor municipiilor şi
judetelor, art.112 din Legea nr.1/2011 – Legea Educatiei Nationale si pozițiile nr.15 și 16 din
Anexa nr.2 al HCL nr.17/26.02.2015;
În conformitate cu art.36,alin. 1 , 1 lit. “ c “ art. 120 şi art.122 din Legea nr.215/2001,
republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001 republicată cu modificarile si completarile
ulterioare privind administratia publica locală;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se schimbă destinația imobilului în care a funcționat Scoala cu cls I-IV Oancea din spațiu
de învățămănt în spațiu necesar amenajării unui Muzeu al Satului și Dispensar Uman.
Art.2 De ducere la îndeplinire a prezentei hotărări raspunde d-na Primar Ioniță Steluța şi d-na
Radu Badiu Nicoleta, referent contabil.
Art.3 D-ul Zainea Cristian George, secretar comună, va face publică prin orice mijloace de
informare Instituţiei Prefectului, Inspectoratului Scolar Județean Braila, Scolii Gimnaziale
Romanu şi tuturor persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PUIA IONEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRÂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.19
DIN 29 MARTIE 2018
privind: compensarea în bani penru diferite activități prestate de membrii SVSU Romanu
Având în vedere:
- Procesul verbal de control înregistrat sub nr.1224/15.03.2018 a ISU Dunărea Brăila;
- Referatul nr.1279/19.03.2018 al d-lui Strimbeanu Gabriel Romeo, șef SVSU Romanu;
- Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consliului local communal;
În baza art.36 si 40 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor,art.17,19 din Legea nr.481/2004,republicată, privind protectia civilă si a art.7 alin.q
din HGR nr.1579/2005;
În conformitate cu art.36, pct.1,2 lit.a,d, pct.4 lit.e, pct.6 lit.a, alin. 8,9 şi 15 din Legea nr.
215/2001 republicată și modificată ulterior;
În temeiul art.45, pct. a din Legea nr.215 din 2001 republicată și modificată ulterior
privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă o indemnizatie impozabilă de 30 lei/oră pentru timpul efectiv de lucru realizat
de către membrii formației de intervenție și de către echipele specializate conform
organigramei SVSU Romanu.
Art.2 Se aprobă o indemnizatie impozabilă de 12 lei/oră pentru desfășurarea activității de
prevenire realizată de către compartimentul de prevenire conform organigramei SVSU
Romanu.
Art.3 Se aprobă o indemnizatie impozabilă echipelor din organigramă care intervin pe timp de
noapte în sumă de 12 lei/oră.
Art.4 D-ul Strîmbeanu Gabriel Romeo,Sef SVSU Romanu va ține evidența într-un Registru
special iar foaia colectivă de prezentă o va înmăna compartimemntului contabilitate.
Art.5 D-ul Secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor
interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PUIA IONEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRÂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.20
DIN 29 MARTIE 2018

privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare
necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2018
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Avănd în vedere:
- Informarea d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar al com.Romanu,jud,Braila:
- Adresa NR.1960675 DIN 12.03.2018 A ISU BRAILA;
- Avizele Comisiilor de specialitat
În baza OG. nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor
comunitare pentru situaţii de urgenţă;
În baza Legii nr.307din 2006,art.4,modificată,privind apărarea împotriva incendiilor şi
a OMAI nr.132 din 2007,art.6 privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
În baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului național de asigurare cu
resurse umane,materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență și OMAI
nr.1184 din 2006 privind situația fondurilor destinate organizării și desfășurării acțiunii de
evacuare;
În baza OAP nr.1576/2017 –Regulamentul de gestionare a situațiilor de urgență și a
OAP 202/2016 privind aprobarea structurii cadru a Regulamentului de gestionare a situațiilor
de urgență;
În baza HGR.nr.557/3.08.2016 privind modificările funcțiilor de sprijin și activitățile
specifice care se îndeplinesc în cadrul funcțiilor de sprijin de către autoritățile responsabile și
organizațiile neguvernamentale;
În conformitate cu art.36, pct.1,2 lit.a, d, pct.4 lit.e, pct.6 lit.a, alin. 8,9 şi 15 din Legea
nr.215/2001 republicată și modificată ulterior;
In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior
privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018 la nivelul comunei Romanu care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 D-na primar Ioniță Steluța, preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă va
aduce la îndeplinire prezenta hotărăre.
Art.3 D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor
interesate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Romanu şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PUIA IONEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRÂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.21
DIN 29 MARTIE 2018

privind: stabilirea coeficienților pentru salariile de bază ale d-lor Zainea Cristian George,
secretar,Toma Elena, Inspector și Vîrban Dorina, referent, funcționari publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Romanu, judetul Brăila
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Consiliul local Romanu întrunit în ședinta ordinară la data de 29.03.2018;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a d-nei Ioniță Steluța,primarul comunei Romanu;
- Referatul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu
privire la necesitatea stabilirii coeficienților pentru salariile de bază ale d-lor Zainea Cristian
George, secretar, Toma Elena, Inspector și Vîrban Dorina, referent, funcționari publici ai
comunei Romanu, județul Brăila;
- Avizele comisiilor de specialitate;
În baza Legii nr.253/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
În baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
În conformitate cu art.49 al. 5 şi 50 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice
Locale;
În conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea și completarea Legii
nr.500/2002 privind finanțele publice;
În conformitate cu Legea nr.227/2015 , actualizat, privind noul Cod Fiscal ;
În conformitate cu art.36, alin.1,2 litera a , alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările
ulterioare privind administrația publică locală.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se stabilesc coeficienții pentru salariile de bază ale următorilor functionari publici
începănd cu data 1 Martie 2018 astfel:
Zainea Cristian George, secretar = 2,3
Toma Elena, Inspector = 1,9
Vîrban Dorina, referent= 1,9
Art.2 D-na Radu Badiu Nicoleta, referent în cadrul compartimentului contabilitate , va duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3 D-ul Zainea Cristian George , secretar de comună , va face publică prin orice mijloace
de informare Instituției Prefectului și tuturor persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PUIA IONEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRÂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.22
DIN 29 MARTIE 2018

privind: radierea debitelor reprezentând amenzi contravenționale, contravenienți
persoane fizice, înlocuite cu ore de muncă neremunerată în folosul comunității prin
hotărâri judecătorești şi executate de către persoanele fizice contraveniente
Consiliul Local Romanu, întrunit în ședința ordinară la data de 29.04.2018;
Având în vedere:
Referatul d-nei Radu Badiu Nicoleta, referent în cadrul compartimentului contabilitate;
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Referatul d-nei Turcu Florentina Veronica, responsabil cu procedura de urmarire și
debitare a amenzilor, înregistrat sub nr.1421/26.03.2018;
Avizele comisiilor de specialitate;
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.II din Codul de Procedura Fiscala, Legea nr.207/2015;
Tinand cont de prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) și c) din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă radierea debitelor în sumă de
2.550
lei, reprezentând amenzi
contravenționale, contravenienți
persoane fizice,
înlocuite cu ore de muncă
neremunerată în folosul comunității prin hotărâri judecătorești şi executate de către
persoanele fizice contraveniente.
Art.2 Fac obiectul acestor radieri contravenienti persoane fizice nominalizate în anexa parte
integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe, executări silite, resurse umane.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința publică și comunicată celor interesați prin
grija secretarului comunei.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Romanu şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PUIA IONEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRÂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.23
DIN 29 MARTIE 2018

privind: anularea HCL nr.12 din 16.02.2018 pentru aprobarea concesionarii prin licitație
publică a pajiștilor din proprietatea privată a comunei
Consiliul local al comunei Romanu,jud.Braila in sedinta ordinara din 29.03.2018;
Avand in vedere:
-Adresa nr.3784/23.03.2018 a Instituției Prefectului-jud.Braila;
-Expunerea de motive a Primarului cu privire la anularea HCL nr.12/2018;
-Avizul comisiilor de specialitate;
-In conformitate cu Legea nr.44/2018 pentru modificarea și completarea OUG
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru
modificarea și completarea legii fondului funciar nr.18/1991
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În baza art. 36, alin.(1), alin(2), lit.c și alin (5), lit. a art. 45, alin (3) și art. 123 din Legea
nr. 215/2001, republicată,
In temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001, republicată și modificată ulterior,
privind administrația publică locală.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se anulează prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.12 din 16.02.2018 pentru
aprobarea concesionarii prin licitație publică a pajiștilor din proprietatea privată a comunei.
Art.2 D-ul secretar de comună va comunica prin orice mijloace prezenta hotărâre Instituției
Prefectului-județul Brăila și tuturor persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PUIA IONEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRÂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRĂREA NR. 24
DIN 29 MARTIE 2018

privind: aprobarea închirierii pajiștilor prin atribuire directă, aflate în proprietatea privată
a comunei Romanu și a modelului cadru al Contractului de închiriere
Consiliul Local al comunei Romanu, județul Brăila în ședința ordinară din 29.03.2018:
Având în vedere :
- Expunerea de motive a d-nei Primar privind închirierea pajistilor prin atribuire directă în
conformitate cu Legea nr.44/2018.
- Avizele Comisiilor de specialitate;
- Prevederile Legii nr.44 din 23.01.2018,pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 34/2013,
privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea
si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- Prevederile Ordinului Nr. 226/235 / 2003,modificata, pentru aprobarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen
mediu si lung;
- Prevederile HGR nr.78/4.02.2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice
pentru aplicarea OUG nr.34/2013 și pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991;
- Prevederile Ordinului 407/2051/2013,modificată, pentru aprobarea contractelor – cadru de
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor;
- Prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de
animale pe hectar de pajiste;
- Hotararea nr. 1064/2013,modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- Art.553,alin.1 si 4 din Legea nr.287/2009,republicată,privind Codul Civil ;
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În baza art. 36, alin.(1), alin(2), lit.c si alin (5),lit. a art. 45, alin (3) si art 123 din Legea
nr. 215/2001, republicata,
În temeiul art. 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001,republicată și modificată ulterior,
privind administratia publica locală,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă închirierea pajiștilor proprietate privată a comunei Romanu,la satul Romanu
pentru o suprafață totală de 45.0123 ha din care 43,0123 ha pentru ovine și 2,00 ha pentru
bovine, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu o valoare de 250
lei/ha/an, taxa de verificare a dosarului de 500 lei, garanția de 1000 lei și 10 lei taxa
documentație atribuire contract pe o perioadă de 7 ani.
Art.2 Se aprobă închirierea pajiștilor proprietate privată a comunei Romanu, la satul Oancea
pentru o suprafață totală de 24,00 ha din care 4,00 ha pentru ovine și 20,00 ha pentru bovine,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu o valoare de 250 lei/ha/an,
taxa de verificare a dosarului de 500 lei, garantia de 1000 lei și 10 lei taxa documentație
atribuire contract pe o perioada de 7 ani.
Art.3 Pentru asociațiile crescătorilor locali, persoane juridice sau personae fizice care solicită
încheierea de contracte depun un tabel cu membrii asociației, adeverință cu animalele înscrise
în RNE, certificat fiscal că nu au datorii la UAT Romanu, copie xerox de pe C.I. , garanția de
participare și dovada achitării taxei de verificare a dosarul
Art.4 Se aprobă Contractul –cadru de închiriere conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.5 Viceprimarul comunei Romanu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică de catre secretarul de comună la :Instituţia Prefectului
– Judeţul Brăila, spre afișare la avizierul primariei și tuturor persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PUIA IONEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRÂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.25
DIN 29 MARTIE 2018

privind: rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul local Romanu întrunit în ședința ordinară la data de 29.03.2018;
Având în vedere:
- Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate cu
privire la necesitatea aprobării rectificării bugetului local;
- Avizele Comisiilor de specialitate;
In baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
În conformitate cu art.49 al. 5 şi 50 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice
Locale;
In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea și completarea Legii
nr.500/2002 privind finanțele publice;
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In conformitate cu Legea nr.227/2015, actualizat, 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 modificările și completările ulterioare;
In temeiul art. 45, alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările
ulterioare privind administrația publică locală,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se rectifică bugetul local în urma semnarii contractelor de finantare cu MDRAP astfel:
-Iluminat public - ------------492.896,06 lei
-Asfaltare strazi sat Romanu - 14.753.571,15 lei
Art.2 Se modifică bugetul local al instituíilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii
cu suma de 160.000 lei din excedentul anilor precedenti pentru împrejmuire gard la Cimitirul
satului Romanu.
Art .3 D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
Art.4 D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace de
informare Instituției Prefectului –judetul Braila și tuturor persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PUIA IONEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ZAINEA CRISTIAN GEORGE
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.13
DIN 20 MARTIE 2018
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de îndată la data de
20.03.2018;
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 Domnul/doamna consilier GROSU VASILE este ales 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.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din 20 martie 2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0
„abţineri”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE GROSU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARU COMUNEI
SURDILA GĂISEANCA
VIOREL BARBU
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA-GĂISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.14
DIN 20 MARTIE 2018

privind: aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Trotuare în satele Surdila Găiseanca și Filipești, comuna Surdila Găiseanca, județul
Brăila”
Consiliul Local Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de îndată la data de
20.03.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului cu privire la proiectul de hotărâre privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Trotuare în satele Surdila Găiseanca
și Filipești, comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila” şi Raportul de specialitate întocmit de
compartimentul dezvoltare rurală și achiziții publice;
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- Raportul de avizare al comisiei de dezvoltare economică, socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii
şi control din cadrul Consiliului Local;
- Dispoziţiile alin.1) şi 2) ale art.41 şi ale art.44 din Legea nr.273/2006 modificată şi completată
privind finanţele publice locale;
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice
- Prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
- Necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat ai
obiectivului de investiții ”Trotuare în satele Surdila Găiseanca și Filipești, comuna Surdila
Găiseanca, județul Brăila”
Pe baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. d), alin.6 lit.a), pct.13 şi ale art.126 din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă noii indicatori tehnico-economici pentru restul de executat ai obiectivului
de investiții „Trotuare în satele Surdila Găiseanca și Filipești, comuna Surdila-Găiseanca,
județul Brăila” conform documentației anexă la prezenta hotărâre, întocmită de SC
INFOCOMAROM SRL Buzău, după cum urmează:
(2) Valoarea lucrărilor rest de executat este de 207.924,03 lei cu TVA, din care C+M =
198.154,48 lei cu T.V.A;
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire și efectuarea demersurilor legale în vederea implementării
obiectivului de investiții „Trotuare în satele Surdila Găiseanca și Filipești, comuna Surdila
Găiseanca, județul Brăila” se obligă primarul comunei Surdila Găiseanca prin aparatul de
specialitate, iar comunicarea către persoanele interesate se face prin grija secretarului
comunei.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 20.03.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”
şi 0 „abţineri”
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE GROSU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARU COMUNEI
SURDILA GĂISEANCA
VIOREL BARBU
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.15
DIN 20 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Comunei Surdila Găiseanca prin Consiliul Local Surdila
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Găiseanca cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și
realizarea lucrărilor de ”Trotuare în satele Surdila Găiseanca și Filipești, comuna Surdila
Găiseanca, județul Brăila”
Consiliul Local Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedință ordinară la data de
20.03.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei și Raportul de specialitate al compartimentului
dezvoltare rurală și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţie a mediului, servicii şi control din cadrul consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”e”, alin.(6) lit.”a”, coroborat cu alin.(7) lit.”c” din același articol,
art.45 alin. (2) lit. „a” şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă asocierea comunei Surdila Găiseanca prin Consiliul Local al comunei Surdila
Găiseanca cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea cofinanțării și realizării
lucrărilor ”Trotuare în satele Surdila Găiseanca și Filipești, comuna Surdila Găiseanca, județul
Brăila”.
Art.2 Contribuția Consiliului Local al comunei Surdila Găiseanca pentru cofinanțarea și
realizarea obiectului asocierii în sumă de 79.261,79 lei va fi suportată din bugetul propriu al
comunei Surdila Găiseanca pe anul 2018, din capitolul 84.02 subcapitolul 84.02.03.03.
Art.3 Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
documentației tehnico-economice aprobate, potrivit legii.
Art.4 Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Consiliul
Județean Brăila și Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca, potrivit anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea își produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul Județean Brăila și
semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.
Art.6 Se mandatează domnul DRĂGUȚ GABRIEL, Primar al comunei Surdila Găiseanca în
vederea semnării contractului de asociere cu Consiliul Județean Brăila.
Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul financiarcontabil.
Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Brăila, Instituției Prefectului
Județul Brăila, precum și celor interesați.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 20.03.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”
şi 0 „abţineri”
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE GROSU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARU COMUNEI
SURDILA GĂISEANCA
VIOREL BARBU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA-GĂISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.16
DIN 20 MARTIE 2018
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Construire vestiare și gradene pentru 100 locuri, sat Surdila Găiseanca, județul Brăila”
Consiliul Local Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de îndată la data de
20.03.2018;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ” Construire vestiare și gradene
pentru 100 locuri, sat Surdila Găiseanca, județul Brăila” şi Raportul de specialitate întocmit de
compartimentul dezvoltare rurală și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei;
- raportul de avizare al comisiei de dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi control din
cadrul Consiliului Local;
- dispoziţiile alin.1) şi 2) ale art.41 şi ale art.44 din Legea nr.273/2006 modificată şi completată
privind finanţele publice locale;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice
- prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
Pe baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. d), alin.6 lit.a), pct.13 şi ale art.126 din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire vestiare
și gradene pentru 100 locuri, sat Surdila Găiseanca, județul Brăila” conform documentației
anexă la prezenta hotărâre, întocmită de SC GIANDUBEL S.R.L. Brăila.
(2) Valoarea totală a investiției este de 542.540,09 lei cu TVA, din care C+M = 495.319,7
lei cu TVA;
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire și efectuarea demersurilor legale în vederea implementării
obiectivului de investiții „Construire vestiare și gradene pentru 100 locuri, sat Surdila
Găiseanca, județul Brăila”, se obligă primarul comunei Surdila Găiseanca prin aparatul de
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specialitate, iar comunicarea către persoanele interesate se face prin grija secretarului
comunei.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 20.03.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”
şi 0 „abţineri”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE GROSU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARU COMUNEI
SURDILA GĂISEANCA
VIOREL BARBU
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.17
DIN 20 MARTIE 2018

privind: aprobarea asocierii Comunei Surdila Găiseanca prin Consiliul Local Surdila
Găiseanca cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și
realizarea lucrărilor de „Construire vestiare și gradene pentru 100 locuri, sat Surdila
Găiseanca, județul Brăila”
Consiliul Local Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă de îndată la data de
20.03.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei și Raportul de specialitate al compartimentului
dezvoltare rurală și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţie a mediului, servicii şi control din cadrul consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”e”, alin.(6) lit.”a”, coroborat cu alin.(7) lit.”c” din același articol,
art.45 alin. (2) lit. „a” şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă asocierea comunei Surdila Găiseanca prin Consiliul Local al comunei Surdila
Găiseanca cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea cofinanțării și realizării
lucrărilor ”Construire vestiare și gradene pentru 100 locuri, sat Surdila Găiseanca, județul
Brăila” .
Art.2 Contribuția Consiliului Local al comunei Surdila Găiseanca pentru cofinanțarea și
realizarea obiectului asocierii în sumă de 314.212,39 lei va fi suportată din bugetul propriu al
comunei Surdila Găiseanca pe anul 2018, din capitolul 70.02 subcapitolul 70.02.50
Art.3 Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
documentației tehnico-economice aprobate, potrivit legii.
Art.4 Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Consiliul
Județean Brăila și Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca, potrivit anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.5 Asocierea își produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul Județean Brăila și
semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.
Art.6 Se mandatează domnul DRĂGUȚ GABRIEL, Primar al comunei Surdila Găiseanca în
vederea semnării contractului de asociere cu Consiliul Județean Brăila.
Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul financiarcontabil.
Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Brăila, Instituției Prefectului
Județul Brăila, precum și celor interesați.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 20.03.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”
şi 0 „abţineri”
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE GROSU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARU COMUNEI
SURDILA GĂISEANCA
VIOREL BARBU
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.18
DIN 28 MARTIE 2018

privind: aprobarea încheierii contului de execuţie pe anul 2017
Consiliul Local Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.03.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.1014 din 22.03.2018 al primarului comunei şi Raportul de avizare al
comisiei pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţie a mediului,
servicii şi control din cadrul consiliului local;
- Raportul nr.1016 din 22.03.2018 privind activitatea economico-financiară pe anul 2017
întocmit de către Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specilitate al
primarului comunei;
- prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Pe baza prevederilor art.36 alin.4 lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior;
În temeiul art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă încheierea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2017 conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
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Art.2 Prin grija compartimentului financiar-contabil din cadrul Consiliului Local Surdila
Găiseanca un exemplar al prezentei hotărâri va fi comunicat Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Brăila.
Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin
afișare, va fi publicată pe pagina de internet proprie și va fi comunicată celor interesați.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din 28.03.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0
„abţineri”
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE GROSU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARU COMUNEI
SURDILA GĂISEANCA
VIOREL BARBU
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.19
DIN 28 MARTIE 2018

privind: rectificarea bugetului local al comunei Surdila-Găiseanca pe anul 2018
Consiliul Local Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.03.2018;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei nr.1017 din 22.03.2018 din care rezultă
necesitate corelării unor sume necesare realizării unor lucrări de investiții din anul 2018, ce fac
obiectul unor asocieri cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila;
- Raportul nr.1018 din 22.03.2018 al compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei şi Raportul de avizare al comisiei pentru programe de
dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţie a mediului, servicii şi control din cadrul
consiliului local;
- Prevederile art.19 (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Pe baza prevederilor art.36 alin.4 lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. (2) lit. „a” şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă rectificarea bugetului local al comunei Surdila-Găiseanca pe anul 2018, conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către domnul Drăguț Gabriel - primarul
comunei în calitate de ordonator principal de credite şi d-na Stroe Geta contabila Consiliului
Local.
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Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin
afișare, va fi publicată pe pagina de internet proprie și va fi comunicată celor interesați.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 28.03.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0
„împotrivă” şi 0 „abţineri”
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE GROSU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARU COMUNEI
SURDILA GĂISEANCA
VIOREL BARBU
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.20
DIN 28 MARTIE 2018

privind: asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă pe teritoriul administrativ al comunei Surdila Găiseanca pe anul
2018
Consiliul local al comunei Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 28.03.2018;
Având în vedere dispoziţiile:
- art.24 lit.d), art.32 alin.(3), art.33 şi art.34 din O.U.G. nr.21/ 2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art.7 din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin
H.G.nr.1579/2005;
- art.25 lit.b) , art.63 şi art.68 din Legea nr.481/2004-republicată, privind protecţia civilă;
- art.13 lit.g) raportat la art.14 lit.k) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse
umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- Hotărârii Guvernului nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- adresa nr.1.960.675 din 12.03.2018 a ISU DUNĂREA al Județului Brăila;
Ţinând cont de referatul de aprobare al primarului nr.1024 din 22.03.2018, raportul nr.848
din 19.03.2018 al şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din aparatul de
specialitate al primarului comunei , si raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) pct.8, art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare pentru gestionarea situaţiilor
de urgenţă pe teritoriul administrativ al comunei Surdila Găiseanca pe anul 2018, conform
anexei 1.
Art.2 Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situaţiilor de
urgenţă pe anul 2018, conform anexei 1A.
Art.3 Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situaţiilor
de urgenţă pe anul 2018, conform anexei 1B.
Art.4 Anexele 1, 1A şi 1B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 În situaţiile în care înlăturarea efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă nu se poate
realiza în timp util cu mijloacele umane, materiale şi financiare proprii, atunci se poate solicita
sprijinul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi judeţene, sau se pot închiria utilaje de la
alte entităţi în regim de urgenţă, potrivit legii
Art.6 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi înaintă celor interesați și va fi
adusă la cunoștință publică prin afișare și pe site-ul instituției la adresa:
www.primariagaiseanca.ro .
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din 28 martie 2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” şi
0 „abţineri”
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE GROSU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARU COMUNEI
SURDILA GĂISEANCA
VIOREL BARBU
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GAISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.21
DIN 28 MARTIE 2018

privind: atribuirea denumirii unor străzi din satul, comuna Surdila Găiseanca, județul
Brăila
Consiliul local al comunei Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 28.03.2018;
Văzând referatul de aprobare nr.1020 din 22.03.2018 al primarului comunei, raportul
nr.1021 din 22.03.2018 al compartimentului cadastru şi agricultură din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei prin care se propune atribuirea denumirii unor străzi nou
înființate şi raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economică, socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţie a mediului, servicii şi control din cadrul consiliului local;
Ţinând cont de prevederile O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr.48/2003;
În temeiul art.36 alin.(5) lit.d), al art.45 alin.(3) şi al art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă atribuirea denumirii unor străzi nou înființate prin aprobarea P.U.Z.
”Dezvoltarea zonei de sud a satului Surdila Găiseanca”, conform Anexei 1 (lista denumirilor de
străzi atribuite) și Anexei 2 (plan de situație) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă încadrarea străzilor cărora li se atribuie denumirea în zona fiscală ”D„ pentru
a fi avută în vedere la calcularea impozitelor și taxelor locale.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentuil financiar
contabil, impozite și taxe și compartimentul cadastru și agricultură din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei.
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi înaintă celor interesați și va fi
adusă la cunoștință publică prin afișare și pe site-ul instituției la adresa :
www.primariagaiseanca.ro .
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 28.03.2018, cu 11 voturi „pentru”, 0
„împotrivă” şi 0 „abţineri”
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE GROSU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARU COMUNEI
SURDILA GĂISEANCA
VIOREL BARBU

ANEXA 1
La H.C.L. nr.21 din 28 martie 2018
LISTA DENUMIRILOR DE STRĂZI ATRIBUITE
1. STRADA PRELUNGIREA BRĂILEI (începe de la intersectia cu strada
SERELOR)
2. STRADA PRELUNGIREA SATU VECHI (începe de la intersecția cu strada
MORII)
3. STRADA SERELOR
4. STRADA ATELIERULUI
5. STRADA SCURTĂ
6. STRADA RĂSĂRITULUI
7. STRADA FERMIERILOR
8. STRADA ZOOTEHNIEI
9. STRADA APUSULUI
Președinte de ședință
Vasile GROSU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.22
DIN 28 MARTIE 2018
privind: modificarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
privat al comunei Surdila Găiseanca
Consiliul local al comunei Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 28 martie 2018;
Văzând referatul de aprobare al primarului comunei nr.1022 din 22.03.2018, Raportul
compartimentului cadastru şi agricultură din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei nr.1023 din 22.03.2018, şi raportul de avizare al comisiei pentru programe de
dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţie a mediului, servicii şi control din cadrul
consiliului local;
Ţinând cont de prevederile art.10, ale art.36 (2) lit. „c” şi ale art.121 (1) din Legea
nr.215/2001, precum şi cele ale art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia;
În temeiul art.45 alin.(3) şi al art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei
Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, în sensul radierii terenurilor prevăzute în anexa nr.1 parte
integrantă din prezenta hotărâre,
Art.2(1) Se abrobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
comunei Surdila Găiseanca, județul Brăila, cu terenurile prevăzute în anexa nr.2 parte
integrantă din prezenta hotărâre, delimitate conform Planurilor de amplasament și delimitare a
bunului imobil și a extraselor de carte funciară anexate.
(2) Bunurile imobile prevazute la alin.1) completeaza Inventarul bunurilor ce apartin
domeniului privat al comunei aprobat prin Hotararea Consiliului Local Surdila Gaiseanca nr.8
din 28 februarie 2017, si vor fi inscrise în anexa nr.I, poz. 147 – 195.
Art.3 Prin grija Compartimentul financiar-contabil din cadrul Consiliului Local Surdila
Găiseanca, bunurile vor fi evidenţiate şi cuprinse în patrimoniul privat al comunei.
Art.4 Secretarul comunei va înainta prezenta hotărâre celor interesaţi.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 28.03.2018, cu 11 voturi „pentru”, 0
„împotrivă” şi 0 „abţineri”
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE GROSU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARU COMUNEI
SURDILA GĂISEANCA
VIOREL BARBU
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Anexa nr.1
La H.C.L. Nr.22 din 28 martie 2018

SITUAȚIA
Pozițiilor care se radiază din Anexa I din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al
comunei Surdila Găiseanca
Nr.
Crt
1
2
3
4
5

Poziția din anexă

Tarla

Parcela

128
132
134
135
145

32/2
104
172
184
32

4
34
65
49
19

Suprafață
m.p.
8398
25500
19700
19600
28347

Președinte de ședință
Vasile GROSU
Anexa nr.2
La H.C.L. Nr.22 din 28 martie 2018

SITUAȚIA
suprafețelor de teren ce intră în domeniul privat al comunei
NR.
C.F.

TARLA

PARCELA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NR.
POZITIE IN
ANEXĂ
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

73527
73729
73687
73642
73526
73525
73524
73522
73793
73794
73728
73687
73523

136
138
137
136
136
136
141
136
140
141
138
137
136

14

160

73795

15

161

16
17
18
19
20
21
22

162
163
164
165
166
167
168

NR
CRT

SUPRAFAȚA
M.P.

CATEGORIA DE
FOLOSINȚĂ

57
521/2
521/1
520
519/1
472/2
519
517/1
30
521/4
41
44
517/2

81700
3770
3768
4926
267
511
20723
16101
12022
427
3815
4983
1900

136

475/3

93106

73521

136

519/1

3292

-

106
103
121
146
147
151
152

27
22
13
1/1
63
51
55

11738
6572
10560
27387
5000
8565
3121

ARABIL
DRUM
DRUM
DRUM
DRUM
DRUM
DRUM
DRUM
NEPRODUCTIV
NEPRODUCTIV
NEPRODUCTIV
NEPRODUCTIV
NEPRODUCTIV
APĂ
CURGĂTOARE
APĂ
CURGĂTOARE
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

-

153
155
156/1
168
170
172
175
181
184
107
102
100
101
104
105
143
144
148
145
155/1
176
182
181
3

49
20
22
34
38
65
40
30/1
49
12
29
26
28
34
25
1/1
20
22
16
21
52
52
67
9

8337
5589
1862
1716
3940
19721
1905
2000
19663
43246
11775
4177
18828
25569
14804
36667
72287
6715
7846
1113
2930
9139
4900
171200

47

193

-

59

359/4

1694

48

194

-

59

365/7

7400

49

195

-

59

365/9

3350

50
51
52
53

196
197
198
199

-

32
32
32
32

1/1
19/1
19/2
19/3

5000
10000
16895
3024

Președinte de ședință
Vasile GROSU
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ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
BALTA CATEAUA
CURȚICONSTRUCȚII
CURȚICONSTRUCȚII
CURȚICONSTRUCȚII
ARABIL
ARABIL
ARABIL
ARABIL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.23
DIN 28 MARTIE 2018
privind: modificarea art.2 din H.C.L. nr.15 din 20 martie 2018 privind aprobarea asocierii
Comunei Surdila Găiseanca prin Consiliul Local Surdila Găiseanca cu județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de ”Trotuare
în satele Surdila Găiseanca și Filipești, comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila”
Consiliul Local Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedință ordinară la data de
28.03.2018;
Având în vedere:
Adresa nr.5676 din 26.03.2018 a Consiliului Județean Brăila prin care se solicită unele
clarificari în legătură cu dosarul depus la Consiliul Județean Brăila pentru asociere și realizarea
în comun a obiectivului de investiții ”Trotuare în satele Surdila Găiseanca și Filipești, comuna
Surdila Găiseanca, județul Brăila”
Referatul de aprobare al primarului comunei și Raportul de specialitate al
compartimentului dezvoltare rurală și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei ;
Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economică, socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţie a mediului, servicii şi control din cadrul consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”e”, alin.(6) lit.”a”, coroborat cu alin.(7) lit.”c” din același articol,
art.45 alin. (2) lit. „a” şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Surdila Găiseanca nr.15
din 20 martie 2018 referitoare la asocierea comunei Surdila Găiseanca prin Consiliul Local al
comunei Surdila Găiseanca cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea
cofinanțării și realizării lucrărilor ”Trotuare în satele Surdila Găiseanca și Filipești, comuna
Surdila Găiseanca, județul Brăila” și va avea următorul cuprins :
”Contribuția Consiliului Local al comunei Surdila Găiseanca pentru cofinanțarea și
realizarea obiectului asocierii în sumă de 89.031,34 lei, va fi suportată din bugetul propriu al
comunei Surdila Găiseanca pe anul 2018, din capitolul 84.02 subcapitolul 84.02.03.03.”
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 28.03.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0
„împotrivă” şi 0 „abţineri”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VASILE GROSU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARU COMUNEI
SURDILA GĂISEANCA
VIOREL BARBU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISEANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.24
DIN 28 MARTIE 2018
privind: modificarea art.2 din H.C.L. nr.17 din 20 martie 2018 privind aprobarea asocierii
Comunei Surdila Găiseanca prin Consiliul Local Surdila Găiseanca cu județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de ”Construire
vestiare și gradene pentru 100 locuri, sat Surdila Găiseanca, județul Brăila”
Consiliul Local Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedință ordinară la data de
28.03.2018;
Având în vedere:
Adresa nr.5680 din 26.03.2018 a Consiliului Județean Brăila prin care se solicită unele
clarificari în legătură cu dosarul depus la Consiliul Județean Brăila pentru asociere și realizarea
în comun a obiectivului de investiții ”Construire vestiare și gradene pentru 100 locuri, sat Surdila
Găiseanca, județul Brăila”.
Referatul de aprobare al primarului comunei și Raportul de specialitate al
compartimentului dezvoltare rurală și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei;
Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economică, socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţie a mediului, servicii şi control din cadrul consiliului local;
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”e”, alin.(6) lit.”a”, coroborat cu alin.(7) lit.”c” din același articol,
art.45 alin. (2) lit. „a” şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Surdila Găiseanca nr.17
din 20 martie 2018 referitoare la asocierea comunei Surdila Găiseanca prin Consiliul Local al
comunei Surdila Găiseanca cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea
cofinanțării și realizării lucrărilor ”Construire vestiare și gradene pentru 100 locuri, sat Surdila
Găiseanca, județul Brăila” și va avea următorul cuprins :
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 28.03.2018 cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”
şi 0 „abţineri”
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BERTEȘTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.17
DIN 28 MARTIE 2018
privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor financiare, umane şi materiale
destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018
Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila, întrunit în ședință ordinara la
data de 28 martie 2018;
Având în vedere:
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 8, din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 13 lit. g) și art. 14 lit. k) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 25 lit. b) și c) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată,
cu modificările ulterioare;
- prevederile art.3 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului
naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă;
- prevederile art. 50 din O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
- referatul de aprobare al primarului comunei Berteștii de Jos, în calitatea sa de iniţiator
al proiectului de hotărâre;
- raportul viceprimarului comunei Berteștii de Jos;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor
de urgență pe anul 2018, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situațiilor de
urgență pe anul 2018, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situațiilor
de urgență pe anul 2018, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată :
- Instituției Prefectului – Județul Brăila ;
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-

Primarului comunei Berteștii de Jos ;
Persoanei cu atribuții de șef SVSU

Această hotărâre a fost adoptată în ședință publică la data de 28.03.2018, cu un numar de 13 voturi, din numarul
total de 13 consilieri locali prezenți, îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul voturilor consilierilor locali
prezenți.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Berteștii de Jos şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI
NICULAE GHEORGHE

GURGU IONEL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BERTEȘTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.18
DIN 28 MARTIE 2018
privind: aprobarea Indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile necesare
realizarii obiectivelor de investiții “Sistem transmisie date Spiru Haret – Berteștii de
Jos”, “Sistem supraveghere video profesional Bberteștii de Jos”, “Sistem supraveghere
video profesional Spiru Haret” și inițierea procedurilor de atribuire a contractului de
lucrări
Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila, întrunit în ședință extraordinară
la data de 28 martie 2018;
Având în vedere:
- Memoriul tehnic executat de S.C. DAWATECH SECURITY S.R.L. Brăila;
- Hotărârea Consiliului local nr. 10/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- Expunerea de motive a domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei Berteștii
de Jos;
- Raportul domnului Baicu Alexandru, viceprimarul comunei;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Berteștii de Jos;
- În conformitate cu prevederile :
- art.36, alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001;
- art. 41 alin. (1) și (2) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor și protecției persoanelor,
republicată;
In temeiul art. 45, alin. (2) și art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Indicatorii tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizării obiectivului
de investiții “SISTEM TRANSMISIE DATE SPIRU HARET – BERTEȘTII DE JOS”, în valoare
totală de 2.451,40 lei.
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Art.2 Se aprobă Indicatorii tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizării obiectivului
de investiții “SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO PROFESIONAL BERTEȘTII DE JOS”, în
valoare totală de 126.250,67 lei.
Art.3 Se aprobă Indicatorii tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizării obiectivului
de investiții “SISTEM TRANSMISIE DATE SPIRU HARET – BERTEȘTII DE JOS”, în valoare
totală de 144.590,95 lei.
Art.4 Se aprobă inițierea procedurilor de atribuire a contractului de lucrări.
Art.5 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor
interesate.
Această hotărâre a fost adoptată cu un numar de 13 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali în funcție,
îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul total al consilierilor locali prezenți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI
NICULAE GHEORGHE

GURGU IONEL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BERTEȘTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.19
DIN 28 MARTIE 2018
privind: aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comericializare a produselor din sectorul agricol
Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila, întrunit în ședința extraordinară
la data de 28 martie 2018;
Având în vedere :
- Capitolul IV – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor,
subapitolul a4 – Taxa pentru eliberarea autortizațiilor pentru desfășurarea unor activități, alin.
(2) din Hotărârea Consiliului local al comunei Berteștii de Jos nr. 65/29.11.2017 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale precum șia taxelor speciale pentru anul fiscal 2018 la
nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila ;
- Expunerea de motive a domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei Berteștii
de Jos;
- Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Berteștii de
Jos;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Berteștii de Jos;
- Prevederile art.5, alin.(2) și art. 8 alin. (2) din Legea nr. 154/2014 privind stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, modificată de Legea
nr. 170/2017;
In temeiul art. 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comericializare a produselor din sectorul agricol în cuantum de 50 lei.
Art.2 Începând cu data prezentei hotărâri, se abrogă alin. (2), subapitolul a4 – Taxa
pentru eliberarea autortizațiilor pentru desfășurarea unor activități, capitolul IV – Taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor din Hotărârea Consiliului local al
comunei Berteștii de Jos nr. 65/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
precum șia taxelor speciale pentru anul fiscal 2018 la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul
Brăila .
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor
interesate.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali în funcție,
îndeplinindu-se cerința de majoritate din numărul total al consilierilor locali prezenți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI
NICULAE GHEORGHE

GURGU IONEL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.11
DIN 20 MARTIE 2018
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.03.2018 ;
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 Domnul consilier Bulancea Ionel este ales 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 20 martie 2018, cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.12
DIN 20 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Comunei Jirlău, prin Consiliul Local Jirlău cu Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de
„Amenajare Centru civic și trotuare în Comuna Jirlău, Județul Brăila“– lucrări în
continuare 2018
Consiliul Local al comunei Jirlău, întrunit în ședința ordinară din data de 20 martie 2018
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de primarul localității și raportul de
specialitate al compartimentului de achiziții publice;
Luând în considerare rapoartele de avizare favorabile ale 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 art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;

145

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din același articol și
art.45 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea comunei Jirlău prin Consiliul local al comunei Jirlău cu județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor „Amenajare Centru
civic și trotuare în Comuna Jirlău, Județul Brăila” – lucrări în continuare 2018 -.
Art.2 Contribuția Consiliului Local al comunei Jirlău pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 168.400 lei, va fi suportată din bugetul propriu al comunei Jirlău, pe anul
2018, din capitolul 84.02, subcapitolul 71.01.
Art.3 Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
documentației tehnico-economice aprobate, potrivit legii.
Art.4 Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Consiliul
Județean Brăila și Consiliul local al comunei Jirlău, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul Județean Brăila și
semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.
Art.6 Se mandatează domnul Draguț Daniel, Primar al comunei Jirlău, în vederea semnării
contractului de asociere cu Consiliul Județean Brăila.
Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
economic.
Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Brăila, Instituției Prefectului
Județul Brăila, precum și celor interesați
Adoptată în şedinţa din 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.13
DIN 20 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Comunei Jirlău, prin Consiliul Local Jirlău cu Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de
„Sistematizarea străzii Râmnicu Sărat în Comuna Jirlău, Județul Brăila” – lucrări în
continuare 2018
Consiliul Local al comunei Jirlău, întrunit în ședința ordinară din data de 20 martie 2018
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de primarul localității și raportul de
specialitate al compartimentului de achiziții publice;

146

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
Luând în considerare rapoartele de avizare favorabile ale 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 art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din același
articol și art.45 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea comunei Jirlău prin Consiliul local al comunei Jirlău cu județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor „Sistematizarea
străzii Râmnicu Sărat în Comuna Jirlău, Județul Brăila” – lucrări în continuare 2018 Art.2 Contribuția Consiliului Local al comunei Jirlău pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 320.700 lei, va fi suportată din bugetul propriu al comunei Jirlău, pe anul
2018, din capitolul 84.02, subcapitolul 71.01.
Art.3 Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
documentației tehnico-economice aprobate, potrivit legii.
Art.4 Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Consiliul
Județean Brăila și Consiliul local al comunei Jirlău, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul Județean Brăila și
semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.
Art.6 Se mandatează domnul Draguț Daniel, Primar al comunei Jirlău, în vederea semnării
contractului de asociere cu Consiliul Județean Brăila.
Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
economic.
Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Brăila, Instituției Prefectului
Județul Brăila, precum și celor interesați.
Adoptată în şedinţa din 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.14
DIN 20 MARTIE 2018
privind: “Aprobarea indicatorilor tehnico-economici după atribuirea contractelor de
achiziție publică ai obiectivului de investiții “Modernizarea și extinderea sistemului de
iluminat public în comuna Jirlău, județul Brăila”
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Având în vedere:
-Expunerea de motive prezentată de primarul comunei d-l Dragut Daniel, privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici după atribuirea contractelor de achiziție publică ai investiției
“Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna Jirlău, județul Brăila”
-Raportul de specialitate întocmit de compartimentul achiziții publice;
- Dispozițiile art.41,alin.1 și 2 și art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale
,cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- Ordinul ministrului MDRAP nr.1851/2013 privind sursele de finanțare a PNDL
- H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico
- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- 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.(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 indicatorii tehnico-economici dupa atribuirea contractelor de achizitie publica
ai obiectivului de investitii “Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in comuna
Jirlau, judetul Braila”, conform Devizului general- anexa nr. 1 la prezenta hotarare, intocmit de
catre SC SOLAR WATTS SRL BRAILA, dupa cum urmeaza :
- lungimea totala a investitiei/retea iluminat : 18.384 m .
- valoarea totala a investitiei este de 558.430,20 lei cu TVA inclus, din care 481.355,00
lei reprezentand constructii montaj si 24.097,50 lei reprezentand cheltuieli diverse si
neprevazute.
- Durata de realizare C+M – 4 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 39.887,70 lei reprezentand partea de cofinantare a
comunei Jirlau, judetul Braila, in cadrul obiectivului de investitii “Modernizarea si extinderea
sistemului de iluminat public in comuna Jirlau, judetul 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 “Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in comuna
Jirlau, judetul 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 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Jirlău şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.15
DIN 20 MARTIE 2018
privind: „aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
"Reabilitarea șanturilor și asigurarea scurgerii apelor pluviale pe strada Rm. Sărat,
tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor și 1 Decembrie - Pescarilor, în comuna Jirlău, județul
Brăila."
Având în vedere:
- Referat aprobare al primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea santurilor și asigurarea scurgerii
apelor pluviale pe strada Rm. Sărat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor și 1 Decembrie Pescarilor, în comuna Jirlău, județul Brăila."
- Dispozitiile art.41 și art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006,privind finanțele publice locale ,cu
modificările și completările ulterioare;
-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;
- Raportul de avizare al 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.
- Devizul General estimativ elaborate de catre SC Drum Proiect Activ SRL Buzau ;
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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea santurilor
si asigurarea scurgerii apelor pluviale pe strada Rm. Sarat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si
1 Decembrie - Pescarilor, in comuna Jirlau, judetul Braila." elaborati de catre SC Drum Proiect
Activ SRL Buzau,conform Devizului general , anexa la prezenta, dupa cum urmeaza :
a) valoarea totala a investitiei cu TVA : 546.800,00 lei, din care C+M : 506.556,82 lei ,
b) durata de executie a lucrarilor : 6 luni ;
c) capacitati tehnice : tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 Decembrie - Pescarilor.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Adoptată în şedinţa din 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.16
DIN 20 MARTIE 2018
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
"Reabilitarea aleilor pietonale pe strada Rm. Sărat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor și 1
Decembrie - Pescarilor, în comuna Jirlău, județul Brăila"
Având în vedere:
- Referat aprobare al primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea aleilor pietonale pe strada Rm.
Sărat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor și 1 Decembrie - Pescarilor, în comuna Jirlău, județul
Brăila".
- Dispozitiile art.41 și art.44 alin. 1), din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale ,cu
modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Raportul de avizare al 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.
- Devizul General estimativ elaborat de către SC Drum Proiect Activ SRL Buzău
Văzând prevederile :
- Art. 36,alin.(2), lit.( b),alin.4,lit.d, alin.6, lit.a,pct.11 și art.126 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată ,cu modificările și completările 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 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea aleilor
pietonale pe strada Rm. Sarat, tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 Decembrie - Pescarilor, in
comuna Jirlau, judetul Braila” elaborati de catre SC Drum Proiect Activ SRL Buzau, anexa la
prezenta, dupa cum urmeaza :
d) valoarea totala a investitiei cu TVA : 277.997,03 lei, din care C+M : 250.000 lei ,
e) durata de executie a lucrarilor : 6 luni ;
f) capacitati tehnice : tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor si 1 Decembrie - Pescarilor.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija secretarului
comunei.
Adoptată în şedinţa din 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.17
DIN 20 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii Comunei Jirlău, prin Consiliul Local Jirlău cu Județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de
"Reabilitarea șanturilor și asigurarea scurgerii apelor pluviale pe strada Rm. Sărat,
tronsoane: Sf. Nicolae - Florilor și 1 Decembrie - Pescarilor, în comuna Jirlău, județul
Brăila."
Consiliul Local al comunei Jirlău, întrunit în ședință ordinară din data de 20 martie 2018
Având în vedere Expunerea de motive inițiată de primarul localității și raportul de
specialitate al compartimentului de achiziții publice;
Luând în 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. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 litera ”e”, alin.6 lit.”a”, coroborat cu alin.7 litera”c” din același
articol și art.45 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă asocierea comunei Jirlău prin Consiliul local al comunei Jirlău cu județul Brăila,
prin Consiliul Județean Brăila, în vederea cofinanțării și realizării lucrărilor "Reabilitarea
șanturilor și asigurarea scurgerii apelor pluviale pe strada Rm. Sărat, tronsoane: Sf. Nicolae Florilor și 1 Decembrie - Pescarilor, în comuna Jirlău, județul Brăila."
Art.2 Contribuția Consiliului Local al comunei Jirlău pentru cofinanțarea și realizarea obiectului
asocierii, în sumă de 435.000 lei, va fi suportată din bugetul propriu al comunei Jirlău, pe anul
2018, din capitolul 84.02, subcapitolul 71.01.
Art.3 Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
documentației tehnico-economice aprobate, potrivit legii.
Art.4 Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Consiliul
Județean Brăila și Consiliul local al comunei Jirlău, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5 Asocierea iși produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul Județean Brăila și
semnarea contractului de asociere de către părțile contractante.
Art.6 Se mandatează domnul Dragut Daniel, Primar al comunei Jirlău, în vederea semnării
contractului de asociere cu Consiliul Județean Brăila.
Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
economic.
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Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Brăila, Instituției Prefectului
Județul Brăila, precum și celor interesați.
Adoptată în şedinţa din 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.18
DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Aprobarea armonizării cu situația actuală a amplasamentului a proiectului
tehnic privind Acțiunea 1: Infrastructura de drumuri-asfaltare străzi comunale din cadrul
„Proiect integrat privind: infrastructura de drumuri – asfaltare străzi comunale,
canalizare pluvială, canalizare menajeră și stație de epurare, prima inființare și dotare
centru de îngrijire tip afterschool, comuna Jirlău, județul Brăila”
Având în vedere:
- Referatul aprobare al primarului comunei d-l Dragut Daniel, privind „ Aprobarea armonizării
cu situația actuală a amplasamentului a proiectului tehnic privind Acțiunea 1: Infrastructura de
drumuri-asfaltare străzi comunale din cadrul „Proiect integrat privind: infrastructura de drumuri
– asfaltare străzi comunale, canalizare pluvială, canalizare menajeră și stație de epurare, prima
înființare și dotare centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlău, județul Brăila”
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul achiziții publice ;
- Nota de constatare nr. 4810/25.08.2017 și adresa constructorului SC Ga & Ma Activ Logystic
SRL Constanța nr. 1203/22.08.2017;
- Expertiza tehnică întocmită de către dna expert Gricoras C. Anca, precum și studiile de teren
refacute : studiu topografic întocmit de către SC Rom Survey SRL Brăila și studiu geotehnic
întocmit de către SC Geoproiect SRL Brăila;
- Dispoziția de șantier nr. 1/07.03.2018 privind armonizarea Proiectului tehnic la Acțiunea 1:
Infrastructura de drumuri-asfaltare străzi comunale din cadrul „Proiect integrat privind:
infrastructura de drumuri – asfaltare străzi comunale, canalizare pluvială, canalizare menajeră
și stație de epurare, prima înființare și dotare centru de ingrijire tip afterschool, comuna Jirlău,
județul Brăila” ,
- Oferta pentru noile cantități de lucrări emisă de constructorul SC Ga & Ma Activ Logystic SRL
Constanța nr. 1677/12.03.2018 și declarația acestuia nr. 1852/16.03.2018 ;
- 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.
Văzând prevederile:
- Art. 36,alin.(2), lit.( b),alin.4,lit.d, alin.6, lit.a,pct.11 și art.126 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată ,cu modificarile și completările ulterioare;
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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 armonizarea cu situatia actuala a amplasamentului a proiectului tehnic privind
Actiunea 1: Infrastructura de drumuri-asfaltare strazi comunale din cadrul „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 Dispozitia de santier nr. 1/07.03.2018 privind armonizarea Proiectului tehnic
la Actiunea 1: Infrastructura de drumuri-asfaltare strazi comunale din cadrul „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.3 Se aproba Oferta pentru noile cantitati de lucrari emisa de constructorul SC Ga & Ma
Activ Logystic SRL Constanta nr. 1677/12.03.2018, fara implicatii financiare.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică şi celor interesaţi prin grija
secretarului comunei.
Adoptată în şedinţa din 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.19
DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul
local către doamna Ciobota Rada, proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren”
Având în vedere:
- adresa înregistrată la unitatea noastră sub nr. 4698 din 21.08.2017, prin care doamna
Ciobota Rada solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 742 mp deţinut în concesiune
potrivit contractului nr.4385/28.07.2011, aferent construcţiei realizate de către concesionar
potrivit Extras de carte funciara nr.7531/13.03.2018, exercitându-şi în acest fel, în calitate de
constructor de bună-credinţă, 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.6/2017 privind aprobarea Inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei, unde la poziţia nr.75 se regăseşte evidenţiat terenul
supus vânzării, înscris în cartea funciară nr.71571 pe numele UAT Jirlau - domeniul privat iar
construcţiile pe numele Ciobota Rada;
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-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” întocmit de către SC ANDRONIU
CONSULTING SRL Brăila prin expert tehnic evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. Iulian Cosmin
Androniu cu legitimația nr. 10186 – valabilă 2017;
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 2017 de către domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR
cu legitimația nr. nr. 10186 – valabilă 2017, privind stabilirea preţului de vânzare în sumă de
2.357 lei, respectiv 509 Euro, al terenului din domeniul privat al comunei Jirlău, administrat de
consiliul local, în suprafaţă de 742 mp, situat în intravilanul comunei Jirlău, tarla 16, Lot 20,
înscris în Cartea funciară nr.71571 a Comunei Jirlău.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) către doamnei Ciobota Rada cu
adresa în Str. Rm Sărat nr. 271 , comuna Jirlău, județul Brăila, în calitate de titular a contractului
de concesiune a terenului nr. 4385/28.07.2011, de proprietar a construcţiilor ridicate pe acest
teren potrivit Certificat de atestare a edificarii constructiei nr. 2527/14.04.2014 emis de primaria
Jirlău 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 509 Euro poate fi plătit şi în rate până la data de 31.12.2018, 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 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.20
DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul
local către domnul Marinescu Tudorache, proprietarul construcţiei ridicate pe acest
teren”
Având în vedere:
- adresa înregistrată la unitatea noastră sub nr. 6259 din 27.10.2017, prin care domnul
Marinescu Tudorache solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.000 mp deţinut în
concesiune potrivit contractului nr.15/23.08.2000, aferent construcţiei realizate de către
concesionar potrivit Extras de carte funciara nr.7525/1303.2018, exercitându-şi în acest fel, în
calitate de constructor de bună-credinţă, 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.6/2017 privind aprobarea Inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei, unde la poziţia nr.74 se regăseşte evidenţiat terenul
supus vânzării, înscris în cartea funciară nr.72070 pe numele UAT Jirlău - domeniul privat , iar
construcţiile pe numele Marinescu Tudorache;
-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 2017;
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 2017 de către domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR
cu legitimația nr. nr. 10186 – valabilă 2017, privind stabilirea preţului de vânzare în sumă de
3.181 lei, respectiv 687 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 19,
înscris în Cartea funciară nr.72070 a Comunei Jirlau.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) către domnul Marinescu Tudorache
cu adresa in Str Baneasa nr. 8 bl. 10, ap. 19, Bucuresti în calitate de titular a contractului de
concesiune a terenului nr. 15/23.08.2000, de proprietar a construcţiilor ridicate pe acest teren
potrivit Certificat de atestare a edificarii constructiei nr. 8332/14.11.2016 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.

155

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
(3) Preţul de 687 Euro poate fi plătit şi în rate până la data de 31.12.2018, 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.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.21
DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul
local către domnul Stroe Gicu, proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren”
Având în vedere:
- adresa înregistrată la unitatea noastră sub nr. 6255 din 27.10.2017, prin care domnul
Stroe Gicu solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.288 mp deţinut în concesiune potrivit
contractului nr.4344/28.07.2011, aferent construcţiei realizate de către concesionar potrivit
Extras de carte funciara nr.7533/13.03.2018, exercitându-şi în acest fel, în calitate de
constructor de bună-credinţă, 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.6/2017 privind aprobarea Inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei, unde la poziţia nr.146 se regăseşte evidenţiat terenul
supus vânzării, înscris în cartea funciară nr.71547 pe numele UAT Jirlau - domeniul privat ,iar
construcţiile pe numele Stroe Gicu;
-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 2017;
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;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă raportul de evaluare - parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în
luna noiembrie 2017 de către domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR
cu legitimația nr. nr. 10186 – valabilă 2017, privind stabilirea preţului de vânzare în sumă de
4.589 lei, respectiv 991 Euro, al terenului din domeniul privat al comunei Jirlau, administrat de
consiliul local, în suprafaţă de 1.288 mp, situat în intravilanul comunei Jirlau, tarla 5, Lot 26,
înscris în Cartea funciară nr.71547 a Comunei Jirlau.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) către domnul Stroe Gicu cu adresa
in Str. Apusului, nr. 12, comuna Jirlau, judetul Braila în calitate de titular a contractului de
concesiune a terenului nr. 4344/28.07.2011, de proprietar a construcţiilor ridicate pe acest
teren potrivit Certificat de atestare a edificarii constructiei nr. 1757/21.03.2014 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.
(3) Preţul de 991 Euro poate fi plătit şi în rate până la data de 31.12.2018, 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 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.22
DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Vânzarea unui teren din domeniul privat al comunei administrat de consiliul
local către doamna Pana Florentina, proprietarul construcţiei ridicate pe acest teren”
Având în vedere:
- adresa înregistrată la unitatea noastră sub nr. 6241 din 27.10.2017, prin care doamna
Pana Florentina solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.000 mp deţinut în concesiune
potrivit contractului nr.2824/29.04.2014, aferent construcţiei realizate de către concesionar
potrivit Extras de carte funciara nr.7534/13.03.2018, exercitându-şi în acest fel, în calitate de
constructor de bună-credinţă, 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.6/2017 privind aprobarea Inventarului bunurilor
aparţinând domeniului privat al comunei, unde la poziţia nr.160 se regăseşte evidenţiat terenul
157

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.3/2018____________
supus vânzării, înscris în cartea funciară nr.71490 pe numele UAT Jirlau - domeniul privat iar
construcţiile C1, C2 si C3 pe numele Pana Florentina;
-referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului registru 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 2017;
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 2017 de către domnul Iulian Cosmin Androniu – evaluator autorizat ANEVAR
cu legitimația nr. nr. 10186 – valabilă 2017, privind stabilirea preţului de vânzare în sumă de
3.742 lei, respectiv 808 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 5, Lot 40,
înscris în Cartea funciară nr.71490 a Comunei Jirlau.
(2) Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la alin.(1) către doamna Pana Florentina cu
adresa in Str. Rm Sarat, nr. 9, comuna Jirlau, judetul Braila în calitate de titulară a contractului
de concesiune a terenului nr. 2824/29.04.2014, de proprietară a construcţiilor ridicate pe acest
teren potrivit Autorizaţiei de construire nr.4/08.10.2002 şi de beneficiar al dreptului de
preempţiune potrivit art.123 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Preţul de 808 Euro poate fi plătit şi în rate până la data de 31.10.2018, 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 20 martie 2018 cu un număr de 9 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.23
DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Preluarea contractului de concesiune nr.22/29.03.2004 de către dl.Boboc Ionel
de la concesionarii Samu Stefan și Samu Maria, ca urmare a cumpărării construcției”
Având în vedere:
- referatul de specialitate întocmit de persoana cu atribuții încasare și urmărire a
contractelor de concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlău;
- actul de vânzare-cumpărare a construcției aflate pe terenul concesionat, conform Incheierii
de autentificare nr. 1745/26.10.2015 de către notarul public Anghel Raluca Catrinel Elena;
- 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 contractului de concesiune nr.22/29.03.2004 de catre dl.Boboc Ionel
de la concesionarii Sanu Stefan si Sanu Maria,ca urmare a cumpararii constructiei, avand ca
obiect suprafata de 1.000 mp situat in comuna Jirlau, str. Fundatura Garlei nr. 11.
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 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.24
DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Rezilerea contractului de concesiune nr.5698/28.10.2011, încheiat între
Consiliul Local Jirlău și S.C. JANEAS S.R.L., pentru neplata redeventei”
Având în vedere:
- referatul de specialitate întocmit de persoana cu atribuții încasare și urmărire a
contractelor de concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlău;
- Văzând prevederile Contractului de concesiune, referitoare la clauzele de încetare a
contractului, art.22 și art. Art. 25;
- 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 reziliaza, incepand cu data prezentei, contractul de concesiune nr.5698/28.10.2011,
incheiat intre Consiliul Local Jirlau si S.C. JANEAS S.R.L., pentru neplata redeventei.
Art.2 De recuperarea sumelor restante datorate de concesionar Comunei Jirlau, se va ocupa
compartimentul de specialitate din cadrul primariei si/sau avocatul imputernicit.
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 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.25
DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Rezilerea contractului de concesiune nr.4420/28.07.2011, încheiat între
Consiliul Local Jirlău și dl. Mucea Gh. Marin, ca urmare a solicitării concesionarului”
Având în vedere:
- Cererea nr. 797/07.02.2018 a dnei Mucea Anica, soția defunctului Mucea Gh. Marin;
- referatul de specialitate întocmit de persoana cu atribuții încasare și urmărire a
contractelor de concesiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Referat de aprobare al primarului comunei Jirlău;
- 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 aprobă, începând cu luna martie 2018, rezilierea contractului de concesiune nr.
4420/28.07.2011, încheiat între Consiliul Local Jirlău în calitate de concedent și dl. Mucea Gh.
Marin, în calitate de concesionar, având ca obiect concesionarea suprafeței de 1203 mp situat
în intravilanul satului Jirlău.
Art.2 Motivul rezilierii este solicitarea soțului supravietuitor al concesionarului de reziliere a
contractului de concesiune.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Jirlău prin
intermediul compartimentului financiar contabil, taxe și 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 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.26
DIN 20 MARTIE 2018
privind: „Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul Primăriei Jirlau, care se aplică începând cu data de 01.03.2018”
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Jirlău;
- procesul verbal de consultare și negociere înregistrate la Primăria Comunei Jirlău sub
nr.1408/28.02.2018, încheiat între primarul comunei, dl. Dragut Daniel, în calitate de ordonator
principal de credite, pe de o parte și o parte din funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei
Jirlău, pe de altă parte prin care s-a realizat consultarea și negocierea noilor condiții salariale
începând cu data de 01.03.2018;
- referatul secretarului al Comunei Jirlău, prin care propune consiliului local stabilirea, în
conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017 și a actelor normative privind modificările
salariale și contextul încadrării cheltuielilor salariale în limitele bugetului local a salariilor de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Jirlău,
începând cu data de 01.03.2018;
- 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, sa 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.846/2017 prin care a fost stabilit salariul minim brut pe țară garantat în plată în anul
2018,
- 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 martie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Jirlau, urmare a negocierii in contextul
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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.
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 domnisoara
Gageanu Nicoleta Mihaela, consilier contabil în cadrul Primăriei Comunei Jirlau.
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi.
Adoptată în şedinţa din 20 martie 2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău şi pe pagina proprie de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI JIRLĂU
CIOATĂ ION

BULANCEA IONEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA JIRLĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.27
DIN 20 MARTIE 2018
privind: aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Jirlau, cu suma de 30.000
lei, pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul
competiţional 2018
Având în vedere: :
- cererea privind susținerea financiară a Asociației sportive Jirlău 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
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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 susţinerea financiară a Asociaţiei Sportive Jirlau, cu suma de 30.000 lei,
pentru activitatea sportivă desfăşurată de către echipa de fotbal, în anul competiţional 2018,
conform modelului de contract 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.
Adoptată în şedinţa din 20.03.2018 cu un număr de 10 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Jirlău şi pe pagina proprie de internet.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.22
DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul U.A.T. comuna
Unirea pentru anul 2018
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.03.2018
Având în vedere:
- prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
nr.7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a
functiilor publice;
-prevederile art. 23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Organigrama si statul de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei
Unirea aprobata prin Hotărârea C.L. Unirea nr. 13/2017
- Raportul de aprobare prezentat de către primarul comunei;
În temeiul art. 45, alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul U.A.T. comuna Unirea pentru
anul 2018, conform anexei ce face parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 Prin grija secretarului comunei Unirea, prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta
publică si celor interesati.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
SOARE TUDOREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.23
DIN 30 MARTIE 2018

privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare
necesare gestionarii situatiilor de urgenta din Comuna Unirea, pentru anul 2018
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.03.2018
Având in vedere:
- referatul domnului Mitu Marian – Sef SVSU in cadrul Primariei Unirea nr. 1140/20.03.2018;
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- adresa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” al Judetului Braila nr.
1.960.675/12.03.2018, inregistrata la Primaria comunei Unirea cu nr. 1045/13.03.2018;
- art. 3 si 4 din HG 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse
umane , materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenţă;
- art. 50 din O.M.A.I. nr. 1184 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
- art. 36 alin. 2 lit. „d”, raportat la alin. 6 lit. „a”, pct. 8 al aceluiaşi articol din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare
necesare gestionarii situatiilor de urgenta din Comuna Unirea, pentru anul 2018, conform
anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei, prin
compartimentul de specialitate;
Art.3 De comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul comunei.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
SOARE TUDOREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.25
DIN 30 MARTIE 2018
privind: completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului
privat al comunei Unirea
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.03.2018
Având în vedere:
Referatul Comisiei Locale de Fond Funciar Unirea nr. 604/09.02.2018;
Expunerea de motive a Primarului comunei Unirea,
Raportele de avizare al Comisiilor de specialitate al Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile:
-art. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c), art. 45 alin.(3) şi ale art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi complectările
ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului
privat al comunei Unirea, conform Anexei 1 la prezenta hotarare si a planului de amplasament
si delimitarea a T 35/1, P 188, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Brăila in vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului financiar – contabilitate si se
aduce la cunoştinţa publica prin grija secretarului comunei.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
SOARE TUDOREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.28
DIN 30 MARTIE 2018
privind: închirierea, prin atribuire directă către Oficiului Județean de Poștă Brăila a
Spațiului 1 în suprafață de 15 mp, situat în incinta clădirii “Școala Unirea”, jud. Brăila,
proprietatea UAT Unirea, domeniul public al comunei Unirea, cu destinație Oficiu Poștal
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.03.2018
Având în vedere:
Solicitarea Oficiului Judeteaan de Posta Braila nr. 317/4520/24.04.2017 privind
inchirierea unui spatiu pentru Oficiul Postal Unirea, înregistrată la Primăria comunei Unirea sub
nr. 2021/25.04.2017;
Hotararea Consiliului Local Unirea nr. 15/30.01.2018 privind insusirea Raportului de
evaluare a Spatiului nr. 1 – Oficiul Postal Unirea in suprafata de 15 mp;
Raportul de aprobare al primarului comunei, precum si rapoartele de avizare ale
Comisiilor de specialitate al Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile:
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- prevederile art. 20 alin (10 lit „b“, „e“ si „k“ din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările ulterioare;
-art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) şi ale art. 123 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3) şi ale art.115 alin.(1) lit.“b“ din Legea 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă închirierea, prin atribuire directă către Oficiului Judetean de Posta Braila a
Spațiului 1 în suprafață de 15 mp, situat în incinta clădirii “Scoala Unirea”, jud. Braila, proprietatea
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UAT Unirea, domeniul public al comunei Unirea, cu destinație Oficiu Postal.
Art.2 Se aprobă incheierea contractului de inchiriere pentru spatiul mentionat la art. 1, dupa
modelul cadru prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Durata inchirierii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii contractului prin acordul partilor
contractante, la cererea scrisa a chiriasului, inregistrata inainte de expirarea duratei
contractului, prin act aditional si numai in baza unei hotarari de consiliu.
Art.4 Chiria pentru suprafata de 15 mp este 40 lei/luna conform Raportului de evaluare, si se
va indexa anual cu rata inflatiei comunicata de Institutul de Statistica, fara a fi necesar acordul
explicit al partilor contractante.
Art.5 Se imputerniceste primarul Comunei Unirea, dl.Ungureanu Ioan ca în numele şi pentru
Comuna Unirea să încheie şi să semneze contractul de închiriere.
Art.6 Primarul comunei Unirea si compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, achizitii
publice vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.7 Prezenta se comunica Primarului comunei Unirea, Institutiei Prefectului Judetului Braila
si se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina de internet.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
SOARE TUDOREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.29
DIN 30 MARTIE 2018
privind: închirierea prin licitație publică a Spațiului 2 în suprafaţă de 10 mp situat în incinta
clădirii ”Școala Unirea”, jud. Brăila, proprietatea UAT Unirea, domeniul public al comunei Unirea
cu destinație cabinet veterinar
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.03.2018
Având în vedere:
Cererea medicului veterinar privind inchirierea unui spațiu pentru deschiderea unui cabinet
veterinar, înregistrată la Primăria comunei Unirea sub nr. 4397/21,09,2016
Hotararea Consiliului Local Unirea nr. 15/30.01.2018 privind insusirea Raportului de
evaluare a Spatiului nr. 2 in suprafata de 10 mp cu destinație cabinet veterinar;
Expunerea de motive a Primarului comunei Unirea, prin care se propune închirierea
Spațiului 2 în suprafaţă de 10 mp situat in incinta clădirii “Scoala Unirea” Spatiul 2, jud. Braila,
proprietatea UAT Unirea, domeniul public al comunei Unirea;
Referatul de specialitate al Compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate al Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile:
-art.14, art.15 şi art.16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările ulterioare;
-art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.”a” şi ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3) şi ale art.115 alin.(1) lit.”b“ din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a Spațiului 2 în suprafaţă de 10 mp situat în
incinta clădirii ”Școala Unirea”, jud. Brăila, proprietatea UAT Unirea, domeniul public al comunei Unirea,
cu destinație cabinet veterinar
Art.2 Se aprobă Regulamentul de închiriere a spaţiului prevăzut în art.1, aflat în administrarea
Consiliului Local al comunei Unirea, în forma prezentată în anexa nr.1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 Preţul de pornire al licitaţiei pentru spaţiul prevăzut la art.1 este de 30 lei/lună, conform
Raportului de evaluare.
Art.4 Termenul de închiriere al spaţiului ce face obiectul prezentei hotărâri este de 5 ani.
Art.5 Se mandatează primarul Comunei Unirea, dl.Ungureanu Ioan ca în numele şi pentru
Comuna Unirea să încheie şi să semneze contractul de închiriere cu ofertantul declarat
câştigătorul licitaţiei de către comisia de licitaţie.
Art.6 Prezenta se comunica Primarului comunei Unirea, Institutiei Prefectului Judetului Braila
si se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina de internet.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
SOARE TUDOREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.30
DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitare sediu
primărie Comuna Unirea, Județul Brăila”

-

-

Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.03.2018.
Avand în vedere Expunerea de motive iniţiata de primarul localităţii
HCJ nr. 9/12.02.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierii
Judetului Braila- Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale –
Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public,
pentru anul 2018;
Conform prevederilor art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale
In temeiul art. 36 alin (2) lit. „d”, alin (6) lit. „a” pct.1; art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei “REABILITARE SEDIU
PRIMARIE COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA”,conform ANEXA care face parte
integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei, prin
compartimentul de specialitate;
Art.3 De comunicarea prezentei hotărâri răspunde secretarul comunei.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
SOARE TUDOREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.31
DIN 30 MARTIE 2018
privind: aprobarea asocierii comunei Unirea, prin Consiliul Local Unirea cu județul
Brăila prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanţarea si realizarea lucrărilor de
construcţii aferente obiectivului de investiţii: “Reabilitare sediu primarie comuna Unirea,
judetul Braila”
Consiliul Local Unirea intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.03.2018.
Avand în vedere Expunerea de motive iniţiata de primarul localităţii
- HCJ nr. 9/12.02.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierii
Judetului Braila- Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii
locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2018;
Luand in considerare rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. 2 litera „e”, alin.6 lit. „a”, coroborat cu alin.7 litera „c” din acelaşi
articol si art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata cu
modificările si completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba asocierea comunei Unirea, prin Consiliul Local Unirea cu județul Brăila prin
Consiliul Județean Brăila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor de constructii aferente
obiectivului de investitii: “Reabilitare sediu primarie comuna Unirea, judetul Braila”.
Art.2 Contributia Consiliului Local al comunei Unirea pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 171.520 lei va fi suportata din bugetul propriu al comunei
Unirea pe anul 2018, din capitolul 51.02, titlul 71, art. 01 01.
Art.3 Costurile utile si necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
documentaţiei tehnico-economice aprobate, potrivit legii.
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Art.4 Se aproba conţinutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat intre Consiliul
Judeţean Brăila si Consiliul local al comunei Unirea, potrivit anexei, parte integranta din
prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea isi produce efecte după aprobarea asocierii de Consiliul Judetean Braila si
semnarea contractului de asociere de către partile contractante.
Art.6 Se mandatează domnul Dr. Ungureanu D.Ioan, Primar al comunei, Unirea in vederea
semnării contractului de asociere cu Consiliul Judetean Braila.
Art.7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Compartimentul
economic.
Art.8 Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean Braila, Institutiei Prefectului
Judetul Braila, precum si celor interesati.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
SOARE TUDOREL
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