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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.187
din 12 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Municipiul Braila, prin Consiliul Local al Municipiului Braila pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Modernizare strazi Cartier Radu Negru”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12 septembrie
2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei Municipiului Braila nr. 19184/20.06.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.12378/20.06.2019, completata prin adresa nr. 28078/03.09.2019,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 0309.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Municipiul Braila, prin Consiliul Local al Municipiului Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizare strazi Cartier Radu Negru”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 1.400.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 26,72% din
valoarea C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din
capitolul 70.02, subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si
dezvoltarii comunale), potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 3.840.000,00 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Municipiului Braila, prin Consiliul local al Municipiului Braila, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Braila, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi Municipiul Braila, prin Consiliul Local al
Municipiului Braila, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
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Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu Municipiul Braila, prin
Consiliul Local al Municipiului Braila.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.188
din 12 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “AMENAJARE ACCES SI IMPREJMUIRE CLADIRE
MULTIFUNCTIONALA”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12 septembrie
2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Baraganul nr. 4.982/23.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 17.524/26.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru cofinantarea si
5
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realizarea obiectivului de investitii “AMENAJARE ACCES SI IMPREJMUIRE CLADIRE
MULTIFUNCTIONALA”.
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 129.527,42 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea
C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 86.351,61 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Baraganul, prin Consiliul local al comunei Baraganul, pentru cofinantarea
si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Baraganul, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Baraganul, prin Consiliul Local al
comunei Baraganul, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Baraganul, prin
Consiliul Local al comunei Baraganul.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.189
din 12 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Construire vestiar si imprejmuire teren fotbal”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12 septembrie
2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Ciocile nr. 3.348/14.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.17.056/19.08.2019;
6
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Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Construire vestiar si imprejmuire teren fotbal”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 209.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 59,75% din valoarea
C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 179.184,63 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Ciocile, prin Consiliul local al comunei Ciocile, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Ciocile, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Ciocile, prin Consiliul Local al
comunei Ciocile, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Ciocile, prin
Consiliul Local al comunei Ciocile.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.190
din 12 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Imprejmuire cimitir sat Tataru”
7

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 10/2019____________
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12 septembrie
2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Dudesti nr. 4.016/22.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.17.441/23.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Imprejmuire cimitir sat Tataru”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 100.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 56,17% din valoarea
C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 83.428,00 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Dudesti, prin Consiliul local al comunei Dudesti, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Dudesti, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Dudesti, prin Consiliul Local al
comunei Dudesti, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Dudesti, prin
Consiliul Local al comunei Dudesti.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 26 de voturi „PENTRU”. S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache
Stefan Catalin.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 191
din 12 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Executie lucrari de inlocuire tavan Scoala Gimnaziala
Gropeni, judetul Braila, in vederea obtinerii avizului ISU”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12 septembrie
2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adreselor comunei Gropeni nr. 3.336/23.07.2019 si nr. 5.083/03.09.2019,
inregistrate la Consiliul Judetean Braila cu nr. 15.270/24.07.2019, respectiv cu nr.
18.270/03.09.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Executie lucrari de inlocuire tavan Scoala Gimnaziala Gropeni,
judetul Braila, in vederea obtinerii avizului ISU”
Art. 2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului
asocierii, in suma de 150.100,00 lei cu T.V.A., reprezentând 48,40% din valoarea C+M, va fi
suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 183.836,82 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Gropeni, prin Consiliul local al comunei Gropeni, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Gropeni, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Gropeni, prin Consiliul Local al
comunei Gropeni, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
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Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Gropeni, prin
Consiliul Local al comunei Gropeni.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.192
din 12 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Lucrari de reabilitare Gradinita in Comuna Gropeni, judetul
Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12 septembrie
2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adreselor comunei Gropeni nr. 4.460/30.07.2019 si nr. 5.082/03.09.2019,
inregistrate la Consiliul Judetean Braila cu nr. 16.057/02.08.2019, respectiv cu nr.
18.271/03.09.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinantarea si realizarea
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obiectivului de investitii “Lucrari de reabilitare Gradinita in Comuna Gropeni, judetul
Braila”
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 249.900,00 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea
C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 166.600,00 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Gropeni, prin Consiliul local al comunei Gropeni, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Gropeni, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Gropeni, prin Consiliul Local al
comunei Gropeni, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Gropeni, prin
Consiliul Local al comunei Gropeni.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.193
din 12 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “DISPENSAR UMAN SUTESTI, JUDETUL BRAILA”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12 septembrie
2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Sutesti nr. 4.398/03.07.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr.16.779/13.08.2019;
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Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “DISPENSAR UMAN SUTESTI, JUDETUL BRAILA”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 400.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 23,70% din valoarea
C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 1.288.105,54 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Sutesti, prin Consiliul local al comunei Sutesti, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Sutesti, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Sutesti, prin Consiliul Local al
comunei Sutesti, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Sutesti, prin
Consiliul Local al comunei Sutesti.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.194
din 12 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Surdila Greci, prin Consiliul Local al comunei Surdila Greci pentru cofinantarea si
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realizarea obiectivului de investitii “CONSTRUIRE GRUP SANITAR LA SCOALA
SURDILA GRECI, JUDETUL BRAILA”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12 septembrie
2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Surdila Greci nr. 3.224/14.08.2019, inregistrată la
Consiliul Judetean Braila sub nr.17.101/19.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local al comunei Surdila Greci pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “CONSTRUIRE GRUP SANITAR LA SCOALA SURDILA
GRECI, JUDETUL BRAILA”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 50.658,14 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea
C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 57.870,35 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Surdila Greci, prin Consiliul local al comunei Surdila Greci, pentru
cofinantarea si realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice
aprobate, vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Surdila Greci,
aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local al
comunei Surdila Greci, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Surdila Greci, prin
Consiliul Local al comunei Surdila Greci.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
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Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 195
din 12 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare parc cu loc de joaca in localitatea Latinu, comuna
Maxineni, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12 septembrie
2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Maxineni nr. 4.903/22.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 17.422/23.08.2019, completata prin adresa nr. 5.077/03.09.2019,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 18.344/04.09.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare parc cu loc de joaca in localitatea Latinu, comuna
Maxineni, judetul Braila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 82.960,00 lei cu T.V.A., reprezentând 52,66% din valoarea
C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
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subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 125.679,91 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Maxineni, prin Consiliul local al comunei Maxineni, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Maxineni, aprobat pe anul 2019.
Art. 4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Maxineni, prin Consiliul Local al
comunei Maxineni, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Maxineni, prin
Consiliul Local al comunei Maxineni.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.196
din 12 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare parc cu loc de joaca in localitatea Corbu Vechi,
comuna Maxineni, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12 septembrie
2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Maxineni nr. 4.905/22.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 17.421/23.08.2019, completata prin adresa nr. 5.076/03.09.2019,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 18.344/04.09.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
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In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare parc cu loc de joaca in localitatea Corbu Vechi,
comuna Maxineni, judetul Braila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 84.180,60 lei cu T.V.A., reprezentând 60,00% din valoarea
C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 121.595,19 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Maxineni, prin Consiliul local al comunei Maxineni, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Maxineni, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Maxineni, prin Consiliul Local al
comunei Maxineni, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Maxineni, prin
Consiliul Local al comunei Maxineni.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.197
din 12 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna
Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizarea iluminatului public din comuna Maxineni,
judetul Braila”
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Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 12 septembrie
2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
Ca urmare a adresei comunei Maxineni nr. 4.901/22.08.2019, inregistrată la Consiliul
Judetean Braila sub nr. 17.420/23.08.2019, completata prin adresa nr. 5.090/03.09.2019,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 18.344/04.09.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizarea iluminatului public din comuna Maxineni, judetul
Braila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 232.857,41 lei cu T.V.A., reprezentând 59,09% din valoarea
C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 155.238,27 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Maxineni, prin Consiliul local al comunei Maxineni, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Maxineni, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Maxineni, prin Consiliul Local al
comunei Maxineni, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Maxineni, prin
Consiliul Local al comunei Maxineni.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.198
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru
locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor
specialisti din domeniul sanatatii
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu nr.
19464/17.09.2019 si Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 162/30.08.2019, privind
aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele destinate inchirierii pentru tineri
specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte
construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, a Listei de Repartitie, precum si a Listei
Solicitantilor care nu au acces la locuinta.
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice si internationale;
In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale
pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului
Romaniei nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit.(c), art.182 alin.1 coroborat cu art. 139 si
art.196 alin.1 lit.(a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba contractul cadru de inchiriere pentru locuintele construite de Agentia
Nationala pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate inchirierii
pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, conform Anexei nr.1, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 - Se aproba cuantumul chiriilor pentru locuinte construite de Agentia Nationala
pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate inchirierii pentru tineri
specialisti din domeniul sanatatii, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila.
Art.4 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica, Contencios prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.199
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. ( Documentatia
de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie: "Reabilitare si anvelopare pavilion A
(constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, soseaua
Buzaului, nr.2"
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de Aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.19690/18.09.2019;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului
In baza prevederilor HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice
In temeiul prevederilor art.173, art.182, alin.(1) si art.197 alin.(1) lit.”a” din OUG
57/2019, privind Codul Administrativ.
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica faza D.A.L.I. (Documentatia de
Avizare a Lucrarilor de Interventie) pentru obiectivul de investitii : "Reabilitare si anvelopare
pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, soseaua
Buzaului, nr. 2", conform Anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2 – Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultati din DALI (Documentatie de
Avizare Lucrari de Interventie), pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare si anvelopare
pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, soseaua
Buzaului, nr. 2", potrivit Anexei nr. 2, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Tehnica si Lucrari Publice.
Art.4 - Prezenta hotarare va fi comunicata celor in drept si transmisa celor interesati,
prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica,
Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 200
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (Documentatie de
Avizare a Lucrarilor de Interventie) si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,Reabilitare Spatiu Amplasare Echipament R.M.N”(Situat in
Pavilionul B al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Corp C1) – Spitalul Judetean de
Urgenta Braila.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, inregistrat sub nr.19857/20.09.2019 si Raportul
Serviciului Tehnic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, inregistrat sub
nr.38780/20.09.2019;
Vazand avizele Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei de buget –
finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;
Pe baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si
continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.
În temeiul prevederilor art.182 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.”a”, din OUG 57/2019,
privind Codul Administrativ,
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba documentatia tehnico-economica , faza D.A.L.I. (Documentatia
de Avizare a Lucrarilor de Interventie) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii “Reabilitare Spatiu Amplasare Echipament R.M.N’ (Situat in Pavilionul B al
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Corp C1), conform anexei 1, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. - Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultati din DALI (Documentatie de
Avizare Lucrari de Interventie) ai investitiei ,, Reabilitare Spatiu Amplasare Echipament
R.M.N’’ (Situat in Pavilionul B al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Corp C1) ,
conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Spitalul Judetean de Urgenta Braila.
Art.4. - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija
Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica Contencios.
Hotararea a fost aprobata cu unanimitate de voturi

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 201
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea includerii in inventarul domeniului public al judetului Braila a
cladirii “Centru de Oncologie si Radioterapie - Spitalul Judetean de Urgenta Braila”,
situata in municipiul Braila, str. Sos. Buzaului nr.2
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.19794/19.09.2019,
adresele Spitalului Judetean de Urgenta Braila inregistrate la Consiliul Judetean Braila la nr.
7370/15.04.2019 si nr.16682/09.08.2019 si Procesul Verbal de predare-preluare
nr.19699/18.09.2019 al cladirii “Centru de Oncologie si Radioterapie - Spitalul Judetean de
Urgenta Braila”, situat in municipiul Braila, str. Sos. Buzaului nr.2;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului, Comisiei pentru sanatate si protective sociala si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale ;
In temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. c, art.182 alin. 1 si art. 196 alin 1 lit. a din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba includerea in inventarul domeniului public al judetului Braila, a
cladirii “Centru de Oncologie si Radioterapie - Spitalul Judetean de Urgenta Braila”, situata in
municipiul Braila, str. Sos. Buzaului nr.2.
Art.2. - Obiectivul mentionat la art.1 se identifica prin datele cuprinse in Anexele nr.1 si
nr.2, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.3. - Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr.39 din Inventarul
domeniului public al judetului Braila, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.172/2017
privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor.
Art.4. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Spitalul Judetean de Urgenta Braila.
Art.5. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Spitalului Judetean de Urgenta Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.202
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de sistenta
Sociala si Protectia Copilului Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
rapoartele intocmite de Biroul Resurse Umane Salarizare nr.19610/18.09.2019 si Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila nr.38584/09.09.2019;
Vazand:
Avizul Comisiei pentru administratie publica locale, juridica, relatii publice, integrare si
relatii internationale si al Comisiei de Buget Finante, administrarea domeniului public si privat
al judetului;
Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi
a altor acte normative;
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 26/2019, privind aprobarea implementarii
proiectului ,,VENUS-Impreuna pentru o viata in siguranta!’’
Hotararea Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila nr.5/17.09.2019, privind avizarea propunerii de aprobare a organigramei si
statului de functii;
Avizul Comisiei Judetene privind Incluziunea Sociala;
In temeiul prevederilor art.182, art.196 alin (1) litera “a” din Ordonanţa de urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba organigrama Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila, prevazuta in anexa nr.1, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2 - Se aproba statul de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Braila, prevazut in anexa nr.2, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3 - Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, inceteaza aplicabilitatea
Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.25/29.03.2019, privind aprobarea organigramei si
statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.
Art.4 - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Biroul resurse
umane salarizare din cadrul Consiliului Judetean Braila si Serviciul Managementul
Resurselor Umane, Salarizare din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila.
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 203
din 26 septembrie 2019
privind: modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.22/2019
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual
din cadrul Familiei Ocupationale ,,Administratie’’ din Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
rapoartele intocmite de Biroul Resurse Umane Salarizare nr.19647/18.09.2019 si Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila nr.38585/10.09.2019;
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locale, juridica, relatii publice,
integrare si relatii internationale si al Comisiei de Buget Finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului;
In temeiul prevederilor art.182, art. 196 alin (1) litera “a” din Ordonanţa de urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
H O T A R A S T E:
Art.1 – Se modifica Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.22/2019
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul Familiei Ocupationale ,,Administratie’’ din Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Braila, prevazuta in anexa, parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 204
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a
plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea
valorificarii prin vanzare, organizata prin licitatie publica, cu preselectie, cu strigare, a
unui numar de 452 arbori, cu un volum brut de masa lemnoasa de 1390 mc
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
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Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.19473/17.09.2019 si
adresele Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr.18720/05.09.2019 si 18809/09.09.2019;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
In conformitate cu prevederile art.2, 3 si 4 din O.G.R. nr. 112/31.08.2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor
corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale, ale
art.7, art. 17, alin(2), art. 22 si art. 44, alin(3) din O.G.R. nr.43/28.08.1997 republicata si
actualizata, privind regimul drumurilor, ale art. 361 alin (2) din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019, privind Codul administrativ;
Luand in considerare prevederile H.G.R. nr. 715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173, alin(1) lit. c, din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019,
privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art. 182 alin.(1) si art.196 alin.(1), lit.a, din Ordonanta de
Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a
plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea
valorificarii prin vanzare, organizata prin licitatie publica, cu preselectie, cu strigare, a unui
numar de 452 arbori, cu un volum brut de masa lemnoasa de 1390 mc, astfel:
-DJ 212 (Chiscani-Cuza Voda) -22 arbori cu o valoare de inventar de 2.376 lei;
-DJ 212C (DJ 212- Stancuta) -8 arbori cu o valoare de inventar de 864 lei;
-DJ 211B (Victoria-Baraganu-Tataru) - 60 arbori cu o valoare de inventar de 6.480 lei;
-DJ 211C (Tataru -Coltea-Ciocile) – 87 arbori cu o valoare de inventar de 9.396 lei;
-DJ 211D (Coltea-Rosiori ) - 11 arbori cu o valoare de inventar de 1.188 lei;
-DJ 211( Bordei - Verde-limita jud Ilfov) - 53 arbori cu o valoare de inventar de 5.724 lei;
-DJ 203 ( Faurei - Jirlau) - 73 arbori cu o valoare de inventar de 7.884 lei;
-DJ 203 A (Galbenu- limita jud. Buzau) - 36 arbori cu o valoare de inventar de 3.888 lei;
-DJ 202B (Latinu-Urleasca) - 65 arbori cu o valoare de inventar de 7.020 lei;
- DJ 202D ( Scortaru Nou-DJ 202A) - 9 arbori cu o valoare de inventar de 972 lei;
- DJ 221 (Sutesti-Constantinesti)- 28 arbori cu o valoare de inventar de 3.024 lei.
Art.2 - Se modifica in mod corespunzator datele de identificare ale drumurilor
judetene mentionate la art.1 din inventarul domeniului public al judetului Braila.
Art.3 - Se aproba Caietul de sarcini si Contractul de vanzare-cumparare a masei
lemnoase pe picior, cuprinse in Anexele nr.1 si nr.2, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.4 - Se aproba Propunerea financiara si pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare
lot, pentru masa lemnoasa bruta pe picior, rezultata din defrisarea plantatiei rutiere,
prevazuta la art.1 si art 2, in conformitate cu Anexa nr. 3, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.5 - Se aproba pasul de licitatie reprezentand 5% din pretul de pornire.
Art.6 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara si de catre Comisia de licitatie numita prin Dispozitia
Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Art.7 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Directiei Tehnice si Lucrari Publice.
24

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 10/2019____________
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 205
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.189/26.09 2018
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a
plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea
valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 1342
arbori, cu un volum brut de masa lemnoasa de 3820 mc
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.19470/17.09.2019 ;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
Luand in considerare Hotararea nr.55/2019 pentru modificarea şi completarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017;
In temeiul prevederilor art. 173, alin.1, lit. c, art. 182 alin.1 si art.196 alin.1, lit.a, din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art.I - Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.189/26.09 2018
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului Braila, a plantatiei
rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea valorificarii prin
licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 1342 arbori, cu un volum brut de
masa lemnoasa de 3820 mc, conform Caietului de sarcini-Anexa nr.1 si Propunerii
financiare-Anexa nr.2, parti integrante din aceasta hotarare.
Art.II - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr.189/26.09.2018 raman
neschimbate.
Art.III - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara si de catre Comisia de licitatie numita prin Dispozitia
Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Art.IV - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 206
din 26 septembrie 2019
privind: prelungirea valabilitatii Programului de transport judetean de persoane prin
servicii regulate, valabil in perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, aprobat prin Hotararea
Consiliului Judetean Braila nr.141/09.10.2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
pana la data de 30 iunie 2023
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Luand in dezbatere :
Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila si raportul de
specialitate al Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.19318/16.09.2019;
Avizul comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si al comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice, si relatii internationale;
Avand in vedere prevederile art. I punctul 3 alin. (12) si (13), Art.IV si Art.X, alin. (1) din
O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
transportului de persoane;
In conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
In baza prevederilor art.173 alin.(1) lit.”f” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul prevederilor art.182 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba prelungirea valabilitatii Programului de transport judetean de
persoane prin servicii regulate, valabil in perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, aprobat prin
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.141/09.10.2013, cu modificarile si completarile
ulterioare, pana la data de 30 iunie 2023, asa cum este prezentat in Anexa, parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport.
Art.3. - Incepand cu data prezenta orice prevedere contrara isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art.4. - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Autoritatea Judeteana
de Transport din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, ISCTR – Inspectoratul Teritorial
nr. 2 Constanta, Inspectoratul de Politie Judetean Braila si Autoritatii Rutiere Romane – ARR
Agentia Teritoriala ARR Braila si va fi adusa la cunostinta publica prin grija Compartimentului
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica-Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 207
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea Procedurii de atribuire pe o perioada determinata de 60 de zile, dar
nu mai mult de 12 luni, a traseelor cuprinse in Programul de transport judetean de
persoane prin servicii regulate de catre Consiliul Judetean Braila.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Luand in dezbatere :
Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila si raportul de
specialitate al Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.19322/16.09.2019;
Avizul comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si al comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice, si relatii internationale;
Avand in vedere prevederile :
- art. 3, alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.X, alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul transportului de persoane;
- art. 24, alin. (1), lit. a) si b), alin. (2) si alin (4) din Normele Metodologice privind
aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul MT/MDRAP nr.
1158/2336/12.08.2019 publicat in MO al Romaniei nr.684/19.08.2019;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTARASTE
Art.1. - Se aproba Procedura de atribuire pe o perioada determinata de 60 de zile, dar
nu mai mult de 12 luni, a traseelor cuprinse in Programul de transport judetean de persoane
prin servicii regulate de catre Consiliul Judetean Braila, asa cum este prezentata in Anexa,
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport.
Art.3. - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Autoritatea Judeteana
de Transport din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, ISCTR – Inspectoratul Teritorial
nr. 2 Constanta, Inspectoratul de Politie Judetean Braila si Autoritatii Rutiere Romane – ARR
Agentia Teritoriala ARR Braila si va fi adusa la cunostinta publica prin grija Compartimentului
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica-Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.208
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita pe o perioada de 6 ani a obiectelor
de inventar aflate in dotarea imobilului din str. Ana Aslan nr.27, catre Muzeul Brailei
“Carol I”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu
nr.19729/19.09.2019;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
In conformitate cu prevederile art.173 alin.1 lit.(c), alin.4 lit.(a) si art.297 alin.1 lit.(d) din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.182 alin.1 coroborat cu art. 139 si art.196 alin.1 lit.(a) din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 6 ani a obiectelor
de inventar aflate in dotarea imobilului din str.Ana Aslan nr.27, catre Muzeul Brailei “Carol I”
Art.2. - Obiectele de inventar aflate in dotarea imobilului din str.Ana Aslan nr.27 sunt
identificate in Anexa parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. - Obiectele de inventar vor fi transmise pe baza de proces verbal de predarepreluare.
Art.4. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Muzeul Brailei “Carol I”.
Art.5. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 209
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea aderarii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila in calitate
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de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila
Gaz”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare initiat de Presedintele Consiliului Judetean
Braila, raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare
patrimoniu si evidenta bugetara si al Directiei Strategii de Dezvoltare inregistrat sub nr.
19820/19.09.2019;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale si Comisiei de strategii, studii, prognose economico-sociale;
Vazand adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila
Gaz” nr. 16/10.09.2019 inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 18890/10.09.2019;
Avand in vedere prevederile anexelor nr. 1 si nr. 2 din H.G. nr. 855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 26/2000 cu privire la asociatii
si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 1 alin. 2 lit. “f^1” si art. 10 din
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2005, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 89 alin. 1, art. 173 alin. 1 lit. “d” coroborat cu alin. 5 lit. “m” si
art. 175 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
H O T A R A S T E:
Art.1 – Se aproba aderarea judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, in calitate
de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”, cu
sediul in Orasul Insuratei, judetul Braila.
Art.2 – La data prezentei se accepta in totalitate prevederile statutului si ale actului
constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”.
Art.3 - Se imputerniceste domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila sa semneze in numele si pentru Judetul Braila, Actul aditional la statutul
asociatiei, cuprinzand modificarile privind asociatii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
de Utilitate Publica “Braila Gaz”.
Art.4 - Se numeste Presedintele Consiliului Judetean Braila ca reprezentant al
Judetului Braila in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate
Publica “Braila Gaz”.
Art.5 - Cotizatia anuala a Judetului Braila la sustinerea activitatilor asociatiei, va fi
aprobata prin hotarare a Consiliului Judetean Braila in cuantumul prevazut de Hotararea
Adunarii Generale a Asociatiei.
Art.6 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi “Pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier judetean Bordea Daniela. S-au
abtinut de la vot domnii consilieri judeteni: Cortez Vasile, Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian,
Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian-Catalin, Enuta Ionel, Pascale Alfredo Vasile, Chiru Laurentiu Marian si Nechita Ovidiu.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.210
din 26 septembrie 2019
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 197/12.09.2019 privind
aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Modernizarea iluminatului public din comuna Maxineni,
judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare initiat de Presedintele Consiliului Judetean
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice si Lucrari Publice si Directiei Strategii de
Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte,
tineret si activitati sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
Urmare a adresei Consiliului Judetean Braila nr. 18.344/16.09.2019 si adresei
Consiliului Local al comunei Maxineni nr. 5.334/17.09.2019, inregistrata la CJ Braila cu nr.
19.599/18.09.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019;
Pe baza dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ,
H O T A R A S T E:
Art.I – Art. 3 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 197/2019 privind aprobarea
asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Maxineni, prin Consiliul
Local al comunei Maxineni pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii
“Modernizarea iluminatului public din comuna Maxineni, judetul Braila” se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
“Art. 3 - Costurile utile si necesare, in suma de 167.138,28 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Maxineni, prin Consiliul local al comunei Maxineni, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Maxineni, aprobat pe anul 2019.”
Art.II - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 197/2019 privind
aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Maxineni, prin
Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii
“Modernizarea iluminatului public din comuna Maxineni, judetul Braila”, raman neschimbate.
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Art.III - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.211
din 26 septembrie 2019
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 132/2019 privind
aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT STRADAL IN COMUNA VADENI, JUDETUL BRAILA”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare initiat de Presedintele Consiliului Judetean
Braila si raportul comun al Directiei administratie publica, contencios, Directiei administrare
patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei tehnica si lucrari publice si Directiei Strategii de
Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte,
tineret si activitati sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
Ca urmare a adreselor Comunei Vadeni nr. 5781/22.08.2019 si 6144/09.09.2019
inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr. 17310/22.08.2019 respectiv
18831/09.09.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019.
Pe baza dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ:
H O T A R A S T E:
Art.I – Art. 2 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 132/2019 privind aprobarea
asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Vadeni, prin Consiliul
Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii
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“EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN
COMUNA VADENI, JUDETUL BRAILA” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 2 - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 300.000,00 lei cu T.V.A., reprezentând 57,15% din valoarea
C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.”
Art.II – Art. 3 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 132/2019 privind aprobarea
asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Vadeni, prin Consiliul
Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii
“EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN
COMUNA VADENI, JUDETUL BRAILA” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 3 - Costurile utile si necesare, in suma de 232.034,03 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia Comunei Vadeni, prin Consiliul local al comunei Vadeni, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Vadeni, aprobat pe anul 2019.
Art.III - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 132/2019
privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna
Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si realizarea obiectivului
de investitii “EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL
IN COMUNA VADENI, JUDETUL BRAILA”, raman neschimbate.
Art.IV - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.212
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinantarea si
realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare si amenajare Camin Cultural, com.
Cazasu, judetul Braila”
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare si raportul comun al Directiei administratie
publica, contencios, Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Directiei Tehnice
si Lucrari Publice si Directiei Strategii de Dezvoltare;
Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
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Avand in vedere adresele comunei Cazasu cu nr. 6.987/21.08.2019, inregistrată la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 17.353/22.08.2019, respectiv adresa nr. 7.165/28.08.2019,
inregistrată la Consiliul Judetean Braila sub nr. 17.701/28.08.2019;
Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019;
In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019,
privind Codul administrativ,
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba asocierea Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Reabilitare si amenajare Camin Cultural, com. Cazasu, judetul
Braila”.
Art.2. - Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea
obiectului asocierii, in suma de 191.821,83 lei cu T.V.A., reprezentând 18,40% din valoarea
C+M, va fi suportata din bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02,
subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale),
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Costurile utile si necesare, in suma de 850.544,17 lei cu T.V.A., reprezentand
contributia comunei Cazasu, prin Consiliul local al comunei Cazasu, pentru cofinantarea si
realizarea obiectelor asocierii, pe baza documentatiei tehnico-economice aprobate, vor fi
suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Cazasu, aprobat pe anul 2019.
Art.4. - Se aproba modelul contractului de asociere ce urmeaza a fi incheiat intre
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, şi comuna Cazasu, prin Consiliul Local al
comunei Cazasu, potrivit anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. - Asocierea isi produce efectele dupa semnarea contractului de asociere.
Art.6. - Se mandateaza domnul Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului
Judetean Braila, in vederea semnarii contractului de asociere cu comuna Cazasu, prin
Consiliul Local al comunei Cazasu.
Art.7. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Directia tehnica si lucrari publice.
Art.8 – Incepand cu data prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea nr.
148/01.08.2019 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinantarea si realizarea
obiectivului de investitii “Amenajare trotuar pietonal comuna Cazasu, judetul Braila”.
Art.9. – Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 213
din 26 septembrie 2019
privind: aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20%
din limitele sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrare si a
cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care
necesita cofinantare locala, pentru proiectul de buget pe anul 2020 si estimarile
pentru anii 2021 - 2023
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila
precum si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat la
nr.19815/19.09.2019;
In temeiul “Scrisorii Cadru“ nr.465118/16.09.2019, si a Deciziei Sefului Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Braila nr.19/18.09.2019, inregistrata la Consiliul Judetean
Braila sub nr.19.682/18.09.2019
.
Conform prevederilor art. 33 alin. (3) lit. “b” din Legea privind finantele publice locale
nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand avizul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului;
Cunoscand prevederile art. 173, alin 3, lit.(a) coroborat cu art. 129,alin 4, art. 182
coroborat cu art. 136 si art.196, alin 1, lit.(a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba repartizarea pe unitati administrativ teritoriale, a procentului de 20
% din limitele sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare si a cotei
de 18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiectul de
buget pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023, conform anexei, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 – Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.3 – Hotararea va fi comunicata unitatilor administrativ teritoriale din judetul Braila
in vederea elaborarii proiectelor de buget pe anul 2020 si estimarilor pentru anii 2021-2023,
precum si Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila.
Art.4 - Prin grija Compartimentului Cancelarie Arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi inaintata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 214
din 26 septembrie 2019
privind: rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Braila pe
anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 si a Programului de investitii publice pe anul
2019

-

-

-

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 26 septembrie 2019;
Avand in vedere:
Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la
nr.19867/20.09.2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si
cheltuieli al judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 si a Programului de
investitii publice pe anul 2019;
Propunerile institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Braila privind
rectificarea bugetului pe anul 2019 si ale directiilor de specialitate si serviciilor din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila;
Adresa Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
nr.39721/17.09.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.19490/17.09.2019;
Avizul Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;
In baza prevederilor art.19, alin. (2), art.48, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale;
In baza prevederilor art. 173 alin. 3, lit. a, coroborat cu art.129, alin.4, art.182 coroborat
cu art.136, din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ,
HOTARASTE :
Art.1 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al
judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 1, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al
judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare,
conform anexei nr.1a, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al
judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare,
conform anexei nr.1b, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri,
articole, alineate pe anul 2019, a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila,
conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5 - Se aproba rectificarea Programului anual de investitii publice pe anul 2019 al
judetului Braila si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr.3, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.6 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri,
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, a Programului de investitii pe anul 2019,
conform anexelor nr. 4-7, parti integrante din prezenta hotarare.
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Art.7 - Se aproba rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli pe capitole,
titluri, articole, alineate, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr.8, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.8 - Se aproba rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri,
articole, alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare, conform
anexei nr.8a, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.9 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri,
articole, alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare, conform anexei
nr.8b, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.10 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri,
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, a Programului de investitii pe
anul 2019, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, conform anexelor nr.9-10, parti
integrante din prezenta hotarare.
Art.11 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri,
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Muzeul Brailei “CAROL
I”, conform anexei nr.11-13, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.12 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri,
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Centrul Judetean
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, conform anexei nr.14, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.13 - Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la
incheierea exercitiului bugetar 2018, la 87.530,03 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare pentru anul 2019.
Art.14 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.15 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitare de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

*Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019, prezentul document parcurge etape preliminare pana la
implementarea procedurii privind Monitorul Oficial.
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