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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.268
din 10 NOIEMBRIE 2017
privind: numirea doamnei Damian Livia în funcţia publică de conducere de director
executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10 noiembrie
2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi
Raportul Biroului resurse umane, salarizare;
Văzând Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
relaţii publice, integrare şi relaţii internaţionale, precum şi propunerea de numire a d-nei
Damian Livia în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Brăila, transmisă prin adresa nr.60832/30.10.2017;
În conformitate cu prevederile art.62, alin.2, din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Potrivit prevederilor art.91, alin.1, lit.a) şi alin.2, lit.e) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se numeşte doamna Damian Livia în funcţia publică de conducere de director executiv
al Directiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Brăila, urmare a propunerii de numire a
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici transmisă prin adresa nr. 60832/30.10.2017.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila.
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie
publică, contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi “Pentru”. S-au abţinut de la vot următorii domni consilieri judeţeni:
Sîrbu Marian, Nechita Ovidiu şi Lungu Dănuţ.

PREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.269
din 28 NOIEMBRIE 2017

privind: modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
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Având în vedere: Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila,
Raportul Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, precum şi adresa
nr.44293/10.11.2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila;
Pe baza avizului Comisiei pentru sănătate şi protecţie socială şi al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, relaţii publice, integrare şi relaţii internaţionale;
Văzând Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.37/08.11.2017 privind avizarea
modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila ;
În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.a), alin.2, lit.c) şi alin.5, lit.a), pct.3 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila,
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Spitalul
Judeţean de Urgenţă Brăila.
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU”. Au votat împotrivă următorii domni consilieri judeţeni: Cortez
Vasile, Da Roş Mario-Spiridon, Enuţă Ionel, Cîrligea Florin, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Vacu Adrian
Cătălin, Sîrbu Marian, Dănăila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.
.

PREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.270
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere: Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila,
Raportul Biroului resurse umane, salarizare şi adresa Centrului
Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila nr. 2733/09.11.2017 ;
Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice,
integrare şi relaţii internaţionale şi avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
cultură, culte, tineret şi activităţi sportive;
În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.a) şi alin.2, lit.c), precum şi ale art.97 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

11

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.10/2017____________
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila.
Art.3 Prin grija Compartimentul cancelarie şi arhiva din cadrul Direcţiei Administraţie Publică,
Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.271
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea tarifelor percepute în anul 2018 pentru eliberarea licenţelor de
traseu, în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în judeţul Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi
Raportul Direcţiei Tehnice şi Lucrări Publice înregistrat sub nr. 18000/11.10.2017;
Văzând: Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, agricultură, turism, transport,
raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului şi Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii
publice şi relaţii internaţionale;
Având în vedere prevederile art.31, alin.2, art.35, alin.3 şi art.39, alin.1 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.1, lit.d), alin.5, lit.a), pct.13 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin.1 şi art. 115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă tarifele percepute în anul 2018, pentru eliberarea licenţelor de traseu în
vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Brăila, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
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Art.2 Tarifele prevazute în anexă, se aplică începand cu data de 01.01.2018, urmând ca
aceste tarife să se indexeze anual, prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Brăila, pe baza
indicelui de inflaţie.
Art.3 Sumele calculate şi încasate conform tarifelor reglementate de prezenta hotărâre,
reprezintă venituri ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Brăila.
Art.4 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Brăila nr. 229/21.12.2016 işi încetează aplicabilitatea.
Art.5 Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice şi Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidenţă
Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Transport Public Local din cadrul
Direcţiei Tehnice şi Lucrări Publice, Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară şi
va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul
Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.272
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea proiectului „Calitate şi performanţă în administraţia publică din
Judeţul Brăila” şi a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi
raportul comun al Direcţiei Strategii de Dezvoltare şi Direcţiei Administrare Patrimoniu şi
Evidenţă Bugetară, inregistrat sub nr. 20483/16.11. 2017;
Văzând Rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economicosociale şi Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
În conformitate cu prevederile:
- Hotărârii Guvernului nr.909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea
administraţiei publice 2014 - 2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea
implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014 - 2020;
- Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA),
Cererea de proiecte CP6/2017 - Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din
regiunile mai puţin dezvoltate să implementeze managementul calităţii în concordanţă cu
Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi
instituţii publice 2016 - 2020;
- Planului de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calitătii în autorităţi şi
instituţii publice 2016 - 2020, aprobat de Comitetul naţional pentru coordonarea implementării
Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014 - 2020 (CNCISCAP) în data de
16.03.2016;
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În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.91, alin.1, lit.b) şi alin.3, lit.a) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă proiectul „Calitate şi performanţă în administraţia publică din Judeţul Brăila”
pentru a fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă
2014 - 2020, Cererea de proiecte POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai puţin
dezvoltate)- Sprijinirea autorităţilor si instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin
dezvoltate să implementeze managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni
pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice
2016 - 2020.
Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Calitate şi performanţă în administraţia publică
din Judeţul Brăila”, în sumă de 605.248,10 lei (inclusiv TVA).
Art.3 (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul
Brăila, reprezentând contribuţia de 2,00 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
12.104,96 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Calitate şi performanţă în administraţia
publică din Judeţul Brăila”.
(2) Sumele necesare creditelor de angajament şi creditelor bugetare, în limita sumei
necesare finanţării valorii corespunzatoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul
Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Brăila.
Art.4 (1) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului în
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
(2) Sumele reprezentând cheltuieli de asigurare a sustenabilităţii ex-post a proiectului
„Calitate şi performanţă în administraţia publică din Judeţul Brăila” pe întreaga perioadă de
durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Brăila.
Art.5 Se împuterniceşte domnul Francisk-Iulian Chiriac, în calitate de Preşedinte al
Consiliului Judeţean Brăila, să semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, precum
şi toate documentele necesare implementării proiectului.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija Compartimentului
Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică , Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.273
din 28 NOIEMBRIE 2017

privind: aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico- economici
pentru obiectivul de investiţie: “Reabilitare şi întreţinere Casa Memorială D.P.
Perpessicius”
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Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi
raportul comun al Direcţiei Strategii de Dezvoltare şi Direcţiei Administrare Patrimoniu şi
Evidenţă Bugetară, înregistrat sub nr.20495/16.11.2017;
Văzând Rapoartele de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, agricultură, turism, transport şi
Comisiei de buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
În baza prevederilor HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice si ale art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă documentaţia Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi
întreţinere Casa Memorială D.P. Perpessicius”, conform anexei nr.1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic ai investiţiei
“Reabilitare şi întreţinere Casa Memorială D.P. Perpessicius”, conform anexei nr.2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia
Strategii de Dezvoltare.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi, prin grija Compartimentului
cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.274
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului „Reabilitare şi întreţinere Casa Memorială D.P. Perpessicius”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi
Raportul comun al Direcţiei Strategii de Dezvoltare şi Direcţiei Administrare Patrimoniu şi
Evidenţă Bugetară, înregistrat sub nr. 20423/15.11.2017;
Văzând Rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico sociale, Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului şi
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale;
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Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte dedicat
sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria
prioritară 3 a SUERD ,,Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”
din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020, Axa prioritară 5 –
Îmbunătaţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural;
În conformitate cu prevederile art.5, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.91, alin. 1, lit.b) şi alin.3, lit.a)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă proiectul „Reabilitare şi întreţinere Casa Memorială D.P. Perpessicius” în
vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa
prioritară 5 – Îmbunătaţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD
,,Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.
Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare şi întreţinere Casa Memorială D.P.
Perpessicius” în cuantum de 1.931.326,82 lei (inclusiv TVA).
Art.3 (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul
Brăila, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contribuţia
de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 226.550,61 lei, reprezentând
cofinanţarea proiectului „Reabilitare şi întreţinere Casa Memorială D.P. Perpessicius”.
(2) Sumele necesare creditelor de angajament şi creditelor bugetare în limita sumei
necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect vor fi alocate din bugetul
Unitaţii Administrativ Teritoriale Judeţul Brăila.
Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului „Reabilitare şi întreţinere Casa Memorială D.P. Perpessicius” se vor asigura din
bugetul Unitătii Administrativ Teritoriale Judeţul Brăila.
Art.5 (1) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
(2) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă şi intreţinere pentru proiectul
„Reabilitare şi întreţinere Casa Memorială D.P. Perpessicius” pe întreaga perioada de
durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Brăila.
Art.6 Se împuterniceşte domnul Francisk-Iulian Chiriac, în calitate de Preşedinte al
Consiliului Judeţean Brăila, să semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, precum
şi toate documentele necesare implementării proiectului.
Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţa celor interesaţi prin grija Compartimentului
Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.275
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: însusirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al
judeţului Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila,
Raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară înregistrat cu nr.
20685/20.11.2017;
Văzând Rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
relaţii publice şi relaţii internaţionale;
Conform prevederilor art.4 şi art.6 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei nr.81/2003 privind reevaluarea
şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi Ordinului nr. 3.471/2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe
corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, art.91, alin.1, lit.c), art.119 şi art.121 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.1 şi art.115 alin.1, lit.c) din Legea nr.215/2001
republicată, privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se însuşeşte inventarul actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului
Brăila, conform datelor din Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean
nr.140/27.06.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin
domeniului privat al judeţului Brăila işi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Se înlocuieşte Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.140/27.06.2017, cu
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila
şi Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară din cadrul Consiliului Judeţean
Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.276
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea trecerii construcţiei centrală termică aferentă imobilului Palat
Administrativ, situat în municipiul Brăila, str. Piaţa Independenţei nr.1, din domeniul
privat al judeţului Brăila, în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea
Consiliului Judeţean Brăila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în sedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere: Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila,
raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, înregistrat cu nr.
20557/17.11.2017 şi Adresele Direcţiei Strategii de Dezvoltare nr.12800/2017 şi nr.
20245/2017;
Văzând avizele Comisiei de buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat
al judeţului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice, integrare şi
relaţii internaţionale;
În conformitate cu prevederile art. 8, alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 863, lit.e) din Legea nr.
287/2009, privind Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare, art.91, alin.1, lit.c),
art.119, art.120, alin.1, alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată;
În temeiul prevederilor art.97, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei
publice locale, Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă
trecerea construcţiei centrală termică, aferentă imobilului Palat
Administrativ, situat în municipiul Brăila, str. Piaţa Independenţei nr. 1 din domeniul privat al
judeţului Brăila, în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean
Brăila.
Art.2 Datele de identificare ale bunului imobil sunt prezentate în Anexa nr.1 şi Anexa nr.2,
Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 75550, părţi integrante la
prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia
Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie şi arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului Judeţului
Brăila, Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară şi Direcţiei Strategii de
Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Brăila.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.277
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale a procentului de 20%
din limitele sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru echilibrare şi a cotei
de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită
cofinanţare locală, pentru proiectul de buget pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019
- 2021
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila
precum şi raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, înregistrat la
nr.20829/21.11.2017;
În temeiul “Scrisorii Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare
a proiectelor de buget pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019 - 2021, precum şi limitele
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale“
nr.445785/08.11.2017 şi a Deciziei Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila
nr.20/20.11.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila nr.20734/20.11.2017.
Conform prevederilor art.33, alin.3, lit.b) şi ale art.37, alin.3 din Legea privind finanţele
publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând avizul Comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului;
Cunoscând prevederile art.91, alin.3, lit.a), art.97 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale, respectiv municipiul Brăila,
comunele şi oraşele din judeţul Brăila, a procentului de 20 % din limitele sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrare şi a cotei de 18,5 % din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiectul de buget pe anul 2018 şi estimările
pentru anii 2019 - 2021, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.3 Hotărârea va fi comunicată unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Brăila în
vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2018 şi estimărilor pentru anii 2019 - 2021,
precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila.
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhiva din cadrul Direcţiei Administraţie
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila şi
va fi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Brăila, pentru a fi adusă la cunoştinţă celor
interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.278
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea utilizării sumei de 13 mii lei din fondul de rezervă bugetară
constituit în bugetul judeţului Brăila pe anul 2017 pentru executarea în regim de
urgenţă a lucrărilor de semnalizare şi marcare corespunzătoare a unei curbe deosebit
de periculoase şi înlocuirea parapetului metalic ce delimitează podul peste canalul de
irigaţii pe drumul judeţean DJ 212 la km.15, pe sensul de mers Gropeni – Chiscani
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi
Raportul comun al Direcţiei Tehnice şi Lucrări Publice şi al Direcţiei Administrare Patromoniu
şi Evidenţă Bugetară înregistrat sub nr. 20982 /22.11.2017;
Văzând Raportul de avizare al Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului;
Având în vedere Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
nr.17/22.11.2017;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi dispoziţiilor Hotărârii de Guvern
nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
În baza prevederilor art.91, alin.5, lit.a), pct.8 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 13 mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit în
bugetul judeţului Brăila pe anul 2017 pentru executarea în regim de urgenţă a lucrărilor de
semnalizare şi marcare corespunzatoare a unei curbe deosebit de periculoase şi înlocuirea
parapetului metalic ce delimitează podul peste canalul de irigaţii pe drumul judeţean DJ 212
la km.15, pe sensul de mers Gropeni – Chiscani.
Art.2 Suma de 13 mii lei utilizată din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul judeţului
Brăila pe anul 2017 va fi repartizată la Capitolul de cheltuială 61.02 “Ordine publică şi
siguranţă naţională”, Subcapitolul 61.02.50 “Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi
siguranţei naţionale”.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică şi
Lucrări Publice.
Art.4 Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu 28 de voturi „PENTRU”. Nu a participat la vot domnul consilier judeţean Nechita
Ovidiu.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.279
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea achitării cotizaţiei de membru al Asociaţiei Grupul Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescăreşti a Judeţului Brăila pentru anul
2017
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila şi
Raportul comun al Direcţiei Strategii de Dezvoltare şi Direcţiei Administrare Patrimoniu şi
Evidenţă Bugetară înregistrat sub nr.19784/07.11.2017, precum şi adresa Asociaţiei Grupul
Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescăreşti a Judeţului Brăila nr.
631/01.11.2017 înregistrata la Consiliul Judeţean Brăila cu nr.19465/02.11.2017;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico sociale, Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului şi
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii internaţionale;
În conformitate cu prevederile art.14, ale art.91, alin.1, lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art.10, lit.b) din Statutul Asociaţiei;
În temeiul prevederilor art.9,7 alin.1 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă achitarea cotizaţiei, în cuantum de 10.000,00 lei, datorată de Consiliul
Judeţean Brăila, în calitate de membru al Asociaţiei Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltării Integrate a Zonei Pescăreşti a Judeţului Brăila, pentru anul 2017.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Administrare
Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija Compartimentului
Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.280
din 28 NOIEMBRIE 2017

privind: acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru
premierea elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul
performanţelor şcolare (olimpiadele şcolare/competiţiile internaţionale şi naţionale,
media 10 la examenul de evaluare naţională) în anul şcolar 2016 – 2017
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Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila,
raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară nr.20737/20.11.2017, precum
şi adresele Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila nr.1408/20.11.2017 (20554/17.11.2017),
14163/20.11.2017(20733/20.11.2017) şi 14063/15.11.2017(20735/ 20.11.2017);
Văzând rapoartele de avizare a Comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului şi a Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte,
tineret şi activitaţi sportive;
În conformitate cu prevederile art.101, alin.1 şi art.107, alin.2 şi alin.3 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.91, alin.1, lit.b) şi lit.f), alin.3, lit.a), din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă suma de 140.800 lei din bugetul propriu al Judeţului Brăila pe anul 2017,
pentru acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în scopul premierii
elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare
(olimpiadele şcolare/competiţii internaţional şi naţionale) în anul şcolar 2016 - 2017,
repartizată pe unităţi şcolare, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă suma de 30.000 lei din bugetul propriu al Judeţului Brăila pe anul 2017,
pentru acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în scopul premierii
elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare
(media 10 la examenul de evaluare naţională) în anul scolar 2016 - 2017, repartizată pe
unităţi şcolare, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă metodologia de premire a elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate
deosebite în domeniul performanţelor şcolare (olimpiade şcolare/competiţii internaţionale şi
naţionale) în anul şcolar 2016 - 2017, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă metodologia de premiere a elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate
deosebite în domeniul performanţelor şcolare (media 10 la examenul de evaluare naţională)
în anul şcolar 2016 - 2017, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.5 Se aprobă modelul contractului de grant ce se va încheia între Consiliul Judeţean Brăila
şi unităţile şcolare beneficiare pentru premirea elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate
deosebite în domeniul performanţelor la olimpiadele şcolare/competiţii internaţionale şi
naţionale, în anul şcolar 2016 - 2017, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.
Art.6 Se aprobă modelul contractului de grant ce se va încheia între Consiliul Judeţean Brăila
şi unităţile şcolare beneficiare pentru premierea elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate
deosebite, media 10 la examenul de evaluare naţională în anul şcolar 2016 - 2017, conform
anexei nr.6 la prezenta hotărâre.
Art.7 Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară şi unităţile şcolare beneficiare,
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.8 Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.281
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea programului ,,Promovarea tradiţiilor specifice sărbătorilor de
Crăciun şi de Anul Nou” şi a fondurilor necesare desfăşurării acestuia
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila,
Raportul Direcţiei Administraţie Publică, Contencios, înregistrat la nr.20808/21.11.2017,
precum şi raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, înregistrat la
nr.20739/20.11.2017;
Văzând raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului
public privat al judeţului;
În conformitate cu prevederile art.23, alin.1 din Legea privind finanţele publice locale
nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.91, alin.1, lit.f) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă programul ,,Promovarea tradiţiilor specifice sărbătorilor de Crăciun şi de
Anul Nou” care se va desfăşura conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea din bugetul propriu al judeţului Brăila pe anul 2017, capitolul
51.01.03 ,,Autorităţi executive”, articol bugetar 20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”,
a sumei de 7.500 lei pentru cheltuieli privind acordarea de pachete cu cadouri pentru
colindători cu prilejul sarbătorilor de iarnă, valoarea fiecărui pachet fiind de 30lei/colindător.
Art.3 Se aprobă alocarea din bugetul propriu al judeţului Brăila pe anul 2017, capitolul
51.01.03 ,,Autoritati executive”, articol bugetar 20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”,
a sumei de 20.500 lei pentru achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Brăila de: calendare,
agende, felicitări, brad şi decoraţiuni pentru brad.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia
Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară şi Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei
Administraţie Publică, Contencios.
Art.5 Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor în drept.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.282
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Brăila pentru trimestrul III al
anului 2017
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila
precum şi Raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară privind aprobarea
execuţiei bugetului propriu al judeţului Brăila pentru trimestrul III al anului 2017, înregistrat la
nr.19942/08.11.2017;
Văzând Raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului;
În baza art.49, alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi ale art.115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă execuţia bugetului propriu al judeţului Brăila pentru trimestrul III al anului
2017, conform anexelor nr.1- 4, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.2 Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU”. S-au abţinut de la vot următorii domni consilieri judeţeni:
Cortez Vasile, Da Roş Mario-Spiridon, Enuţă Ionel, Cîrligea Florin, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Vacu
Adrian Catalin, Sîrbu Marian, Dănăila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin.
.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.283
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Brăila şi a Programului de investiţii
publice, pe anul 2017
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila la
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Brăila şi a Programului
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de investiţii publice, pe anul 2017 şi Rapoartele Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă
Bugetară, înregistrate sub nr.20548/15.11.2017 şi 21250/27.11.2017;
Văzând Raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului;
În baza O.U.G. nr.83/17.11.2017 şi a adresei Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Brăila nr.56894/22.11.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Brăila sub nr.
20995/22.11.2017;
Cunoscând prevederile art.19, alin.2, art.41, art.58, alin.1, lit.a) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale;
În temeiul prevederilor art.91, alin.3, lit.a), art.97 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.1, 1a şi 1b, părţi integrante
din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Brăila, capitolele 51.02. “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 54.02 „Alte servicii publice
generale, 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, 65.02 “Învăţământ”, 67.02 “Cultură,
recreere şi religie “, conform anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă rectificarea Programului de investiţii publice al Unităţii Administrativ
Teritoriale a judeţului Brăila, pe anul 2017, conform anexei nr.3, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Brăila, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului şi a Programului de investiţii publice pe anul 2017, a
Bibliotecii Judeţene “Panait Istrati” Brăila, conform anexei nr.5, 6, părţi integrante din
prezenta hotărâre.
Art.6 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii, conform anexelor nr.7, 7a, 7b părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.7 Se aprobă rectificarea bugetului şi a Programului de investiţii publice pe anul 2017 a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, conform anexelor nr.8-10, părti integrante din prezenta
hotărâre.
Art.8 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, conform anexei
nr.11, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Se aprobă rectificarea bugetului Muzeului Brăilei “Carol I”, conform anexei nr.12 parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10 Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Brăila, conform anexei nr.13 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila, conform
anexei nr.14, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12 Se aprobă rectificarea bugetului Şcolii Speciale Gimnaziale Tichileşti, conform anexei
nr.15, parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art.13 Se aprobă rectificarea bugetului Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila,
conform anexei nr.16, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.14 Se aprobă rectificarea bugetului Filarmonicii Lyra “George Cavadia”, conform anexei
nr.17, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.15 Se aprobă rectificarea bugetului Şcoala Populară de Arte “ Vespasian Lungu” Brăila,
conform anexei nr.18, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.16 Se aprobă rectificarea bugetului Centru Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Brăila, conform anexei nr.19, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.17 Se aprobă modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2016, la 43.907,70 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pentru anul 2017.
Art.18 Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.19 Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie
Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.284
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: rectificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a procentului de 20%
din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care
necesită cofinanţare locală, pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila
precum şi Raportul Direcţiei Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară, înregistrat la nr.
21040/23.11.2017;
Văzând raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului;
Având în vedere Decizia Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila nr.
21/22.11.2017 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugată şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017;
Cunoscând prevederile art.33, alin.3, lit.b) şi alin.5 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a procentului de
20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pe anul 2017, pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locala şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală,
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Direcţia Administrare Patrimoniu şi Evidenţă Bugetară va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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Art.3 Prin grija Direcţiei Administraţie Publică, Contencios, prezenta hotărâre va fi
comunicată Directorului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, Instituţiei
Prefectului şi unitaţilor administrativ teritoriale din judeţ.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.285
din 28 NOIEMBRIE 2017
privind: modificarea art.I din HCJ Brăila nr.212 din 30 august 2017 pentru aprobarea
finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat
pentru obiectivul de investitie: „Modernizare drum judeţen DJ203R, DJ211Lişcoteanca, km 22+500 - km 24+500, Judeţul Brăila”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila,
Raportul Direcţiei Tehnice şi Lucrări Publice înregistrat sub nr.21237/27.11.2017;
Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr.212 din 30 august 2017 şi Rapoartele
de avizare ale Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului înconjurător, agricultură, turism, transport şi Comisiei de buget - finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Pe baza prevederilor art.10, alin.5 coroborate cu dispoziţiile art.8, alin.3 din Normele
Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea
PNDL, aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91, alin. 3, lit.f) din Legea Administraţiei Publice
Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.44,
alin.1 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 şi art.115, alin.1, lit.c) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se modifică art.I al HCJ Brăila nr.212/30.08.2107 şi are următorul cuprins:
“Se aprobă finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat
pentru obiectivul de investiţie : „Modernizare drum judeţean DJ 203R, DJ211-Lişcoteanca,
km 22+500 - km 24+500, Judeţul Brăila”, în valoare de 106.028 lei cu TVA conform anexei 1,
parte integrantă a prezentei hotărâri”.
Art.2 Celelate prevederi ale HCJ Brăila nr.212/30.08.2017, rămân neschimbate;

27

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.10/2017____________
Art.3 Prin grija Compartimentului Cancelarie şi Arhivă din cadrul Direcţiei Administraţie
Publică, Contencios va fi transmisă celor interesaţi şi comunicată celor în drept.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Brăila şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Brăila
Tinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 18 / 1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 4 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de adresa Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila nr.
1265/21.08.2017 prin care s-a comunicat că domnul inginer Rotea Ion a decedat în luna iunie
2017 și persoana desemnată pentru a participa la ședințele Comisiei județene de fond funciar
Brăila este doamna ec. Baltă Iuliana;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.

Mădălina Cochino
Marius Aurelian Ţiripa
Traian Cişmaş

4.

Dana Galan

5.

Giana-Maria Pătrașcu

6.

Vasile Turcitu

7.
8.

Costel Drăgan
Petrică Drăgan

9.

Costică Vîjîiac

10.
11.

Costică Vicol
Iuliana Baltă

Prefectul judeţului Brăila
Subprefectul judeţului Brăila
Director Executiv, Directia pentru Agricultură
a judeţului Brăila
Şef Serviciu, Controlul Legalităţii, Aplicării
Actelor Normative şi Contencios Administrativ,
din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Brăila
Reprezentant al Agenţiei Domeniilor Statului,
Reprezentanţa Brăila
Director, A.N.I.F. Filiala de Îmbunătăţiri
Funciare Dunărea Inferioară
Arhitect Şef, Consiliul Judeţean Brăila
Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Brăila
Coordonator al activităţii cu specific silvic şi
cinegetic pentru judeţul Brăila din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi
Vânătoare Focşani
Director, Direcţia Silvică Brăila
Reprezentant al Staţiunii de Cercetare 29

Preşedinte
Secretar
Membru
Membru

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru
Membru
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Dezvoltare Agricolă Brăila
Reprezentant al Asociaţiilor Proprietarilor de Membru
Terenuri Agricole, Legal Constituite.

12.

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 166/26.05.2016 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Marius Aurelian ŢIRIPA
Avizat pentru legalitate,
ŞEF SERVICIU
Dana GALAN
Brăila, 24.08.2017
Nr. 353

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Vădeni
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa primăriei comunei Vădeni nr. 5712/2017 înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 9340/2017;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 9340/2017;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Vădeni şi va avea următoarea componenţă:
1.

Coman Stanca

Preşedinte

Primar
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dimache Marian
Zaharia Mirela
Gurgu Cristian
Culea Dida
Mazilu Mihaela
Ghelase Ştefana

8.

David Adela Mirela

Viceprimar
Secretar comună
Reprezentantul Ocolului Silvic
Inspector compartiment agricol
Referent urbanism
Reprezentant al proprietarilor care
au solicitat teren potrivit legilor
fondului funciar
Reprezentant al proprietarilor care
au solicitat teren potrivit legilor
fondului funciar

Membru
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 467/20.11.2012 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
ŢIRIPA
Avizat pentru legalitate,
ŞEF SERVICIU
Dana GALAN
Brăila, 21.09.2017
Nr. 372

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Şuţeşti
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresele primăriei comunei Şuţeşti nr. 4769/2017 și nr. 5126/2017
înregistrate la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 8931/2017 și nr. 9441/2017;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 9441/2017;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului,
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Şuţeşti şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Codreanu Cristian
Ochiroși Radu
Chirilă Rodica Mioara
Dan Gigel
Barac Genica
Calu Viorel Cătălin

7.

Ecaterina Marian

8.

Costea Cornel

Primar
Viceprimar
Secretar comună
Referent urbanism
Specialist agricol
Reprezentant al proprietarilor
solicitat teren potrivit legilor
funciar
Reprezentant al proprietarilor
solicitat teren potrivit legilor
funciar
Reprezentantul ocolului silvic

Preşedinte
Membru
Secretar
Membru
Membru
care au Membru
fondului
care au Membru
fondului
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 270/01.08.2016 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Marius Aurelian ŢIRIPA
Avizat pentru legalitate,
ŞEF SERVICIU
Dana GALAN
Brăila, 02.10.2017
Nr. 377
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 40
din 17 OCTOMBRIE 2017
privind: alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Zăvoaia pe o perioadă de
3 luni, începând cu luna Octombrie 2017
Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară în
data 17 Octombrie 2017;
În temeiul prevederilor art.45, alin.1 din Legea 215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere :
- Referatul întocmit de primarul comunei
- Prevederile art.35, alin.1 din Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- OG.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, modificată şi completată prin Legea 673/2002;
- Legea 393/2004, privind Statutul aleşilor locali;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Domnul consilier local Ciunae Gheorghe este ales preşedinte de şedinţă al
Consilului Loacal Zăvoaia pe o perioada de 3 luni, începând cu luna Octombrie 2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA

CIUNAE GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 41
din 17 OCTOMBRIE 2017
privind: rectificarea bugetului Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, pe anul 2017
Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa extraordinară,
din data de 17.10.2017;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Zăvoaia, domnul Drugău Stănică;
- Referatul de specialitate înregistrat sub nr.4295 din 13.10.2017, întocmit de compartimentul
financiar contabil din cadrul instituţiei, semnat de doamna contabil, Radu Liliana;
- OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia.
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În baza art.19, alin.2 din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
În coformitate cu art.36, alin.1 și 2, lit.b) şi alin.4, lit.a), art.45 coroborat cu art.115
alin.1, lit.b), art.47, alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Zăvoaia pe anul 2017 astfel:
a) La partea de venituri:
- pe sursa 42.02.65 = + 525 mii lei;
b) La partea de cheltuieli:
- la capitolul 84.03.03, alineatul 71.01.01 = + 525 mii lei
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează domnul Stănică Drugău,
primarul Comunei Zăvoaia, ordonator principal de credite și compartimentul contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zăvoaia, prin doamna contabil, Radu
Liliana;
Art.3 Prin grija Secretarului delegat al U.A.T. Zăvoaia, prezenta Hotărâre se va comunica în
termenul legal, Instituției Prefectului Județul Brăila, Primarului comunei, compartimentului
contabilitate, instituțiilor și persoanelor interesate;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA

CIUNAE GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 42
din 27 OCTOMBRIE 2017
privind: modificarea şi completarea HCL 55/2016, privind stabilirea sumelor ce se pot
acorda sub formă de ajutoare de urgenţă în confomitate cu prevederile Legii 416/2001,
privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27 Octombrie 2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Zăvoaia;
- Raportul compartimentului de asistenţă sociala din cadrul Primăriei comunei Zăvoaia cu
propuneri de stabilire a unor criterii şi valori ce se pot acorda în cazul unor situaţii de urgenţă
deosebite;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu:
- Prevederile art.28, alin.2, 4 şi 5 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat,
modificată şi completată;
- Prevederile art.41, art.43, art.44 din HG nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat;
- Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
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În temeiul prevederilor art.36, alin.1 și 2, lit.d) coroborat cu alin.6, lit.a), pct.2, art.45,
alin.1 coroborat cu art.115, alin.1, lit.b), art.47 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Art.3 al HCL 55/2016, privind stabilirea sumelor ce se pot acorda sub formă de
ajutoare de urgenţă în confomitate cu prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim
garantat cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează şi va avea
următorul cuprins:
,,Art.3 (1) Ajutoarele de urgenţă şi de înmormântare se acordă pentru situaţii sociale
deosebite în urma cererii solicitantului, a referatului de anchetă socială astfel:
a) ajutoare de urgenţă pentru cazuri de boală justificate temeinic prin documente medicale de
specialitate în sumă de 1500 lei;
b) ajutoare de urgenţă pentru cazuri de calamităţi naturale, incendii, accidente şi alte situaţii
deosebite se acordă suma de 2500 lei;
c) ajutoare de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor social şi pentru alte persoane decât
cele beneficiare de ajutor social care nu realizează venituri, se acordă suma de 1000 lei;
(2) Nu se acordă ajutor de înmormântare în cazul persoanelor decedate, beneficiare
de pensii, întrucât acestea primesc ajutor de deces de la Casa Judeţeană de Pensii“.
Art.2 Celelalte prevederi ale HCL 55/2016, rămân nemodificate;
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, primarul
comunei, ordonator principal de credite, compartimentul de asistenţă socială și
compartimentul finaciar – contabil din cadrul primariei;
Art.4 Prin grija secretarului prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Zăvoaia,
compartimentului de asistenţă socială şi compartimentului financiar – contabil din cadrul
primariei, Instituţiei Prefectului – judeţul Brăila şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la
avizier şi pe site-ul instituţiei;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA

CIUNAE GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 43
din 27 OCTOMBRIE 2017
privind: stabilirea numărului burselor ce vor fi acordate în semestrul I al anului şcolar
2017 - 2018 şi a cuantumului acestora
Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27.10.2017;
Având în vedere:
- Adresa nr.2335/2017, a Şcolii Gimnaziale ,, Alexandru Vechiu”, Zăvoaia, înregistrat la
primăria comunei Zăvoaia sub nr.4082/2017;
- Expunerea de motive a primarului Comunei Zăvoaia, domnul Drugău Stănică
- Referatul compartimentului contabilitate din cadrul primăriei comunei Zăvoaia;
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- Legea 1/2011, a educaţiei naţionale;
- Ordinul nr.5576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat;
- HCL. Nr.9/2017, privind aprobarea Bugetului local al comunei Zăvoaia pe anul 2017;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia.
În conformitate cu art.36, alin.2, lit.d), coroborat cu alin.6, lit.a), pct.1, art.45 coroborat
cu art.115, alin.1, lit.b), art.47 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabilesc numărul burselor ce vor fi acordate în semestrul I, al anului şcolar 20172018 şi cuantumul acestora după cum urmează:
Burse de boală - 11 x 250 lei
Burse de merit - 12 x 137,5 lei
Burse sociale - 36 x 100 lei
Art.2 Scretarul comunei, va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Zăvoaia, Şcolii
Gimnaziale ,,Alexandru Vechiu”, Zăvoaia, Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila şi o va aduce
la cunoştinţă publică prin afişare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA

CIUNAE GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 44
din 27 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi a
Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014
– 2020 – actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014 –
2020
Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 27 Octombrie 2017;
Având în vedere:
- Adresa nr.881 din 06.10.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,
prin care ni s-a solicitat aprobarea Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare
cu apă şi apă uzată – actualizate (august 2017) şi ni s-au comunicat:
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociaţie sub nr.863 din
03.10.2017, prin care i se solicită sprijin Asociaţiei, pentru adoptarea de către organele
deliberative ale membrilor Asociaţi, a Hotărârilor de aprobare a Listelor de Investiţii Prioritare
pe sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 –
Actualizate (august 2017);
- Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare
2014 – 2020 – Actualizată (august 2017);
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- Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 –
2020 – Actualizată (august 2017);
- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.19437 din data de 02.10.2017 pentru „Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Brăila în perioada
2014 - 2020 – Faza studiu de fezabilitate;
- Centralizatorul principalilor Indicatori tehnico-economici ai investiţiilor pe sistemul de
alimentare cu apă şi pe sistemul de canalizare;
- Principalii Indicatori tehnico-economici ai investiţiilor;
- Hotărârea nr.36 din 18.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele
de alimentare cu apă şi pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014–2020
- a Consiliului Local al Comunei Zăvoaia;
- Hotărârea nr.13 din 30.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele
de alimentare cu apă şi pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014 –
2020 - a Adunării Generale a Asociaţiei;
- Hotărârea nr.15 din 30.03.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de
alimentare cu apă şi canalizare al judeţului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 - a
Consiliului Local al Comunei Zăvoaia;
- Hotărârea nr.17 din 29.04.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de
alimentare cu apă şi canalizare al judeţului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 - a
Adunării Generale a Asociaţiei;
- Hotărârea nr.26 din 12.10.2017 privind avizarea Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de
alimentare cu apă şi a Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de
programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada
2014 – 2020 - a Adunării Generale a Asociaţiei;
- Prevederile art.17, alin.2, literab), punctul 3 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Prevederile art.37, alin.1 şi alin.3 din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare, republicată în anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Zăvoaia;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia;
În temeiul prevederilor art.11, art.36, alin.1, alin.2, lit.b), c), d), e), alin.4, lit.e) şi lit.f),
alin.6, lit.a), punctul 14 şi alin.7, lit.a), art.37, art.45, alin.1 şi alin.2, lit.d), art.62, alin.1 şi
art.115, alin.1, lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.17, alin.2, lit.b), punctul 3
din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în
perioada de programare 2014 – 2020 – Actualizată (august 2017), conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta Hotărâre.
(2) Investiţiile din Lista prevazută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014 – 2020.
Art.2 (1) Se aprobă Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de
programare 2014 – 2020 – Actualizată (august 2017), conform Anexei nr.2 - parte integrantă
din prezenta Hotărâre.
(2) Investiţiile din Lista prevazută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014 – 2020.

37

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.10/2017____________
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Zăvoaia domnul
Drugău Stănică, iar Secretarul Comunei o va comunica Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila şi altor instituţii interesate, în termen legal.
Această hotărare a fost adoptată cu un numar de 10 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali în funcţie,
îndeplinindu-se cerinţa de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcţie.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Zăvoaia şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA

CIUNAE GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 45
din 27 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea revizuirii Hotărârii nr.37 din 18.09.2014 a Consiliului Local al
Comunei Zăvoaia privind aprobarea contribuţiei de 1% pentru cofinanţarea de către
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zăvoaia a Proiectului de “Asistenţă Tehnică
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul
Brăila în perioada 2014 – 2020”
Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 27 Octombrie 2017;
În scopul îndeplinirii cerinţelor alineatului (8) al Articolului 1 - Drepturi şi obligaţii
suplimentare ale părţilor - din Secţiunea 1 din Anexa 1 - Condiţii Specifice aplicabile POIM
2014 - 2020, Axa prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2 din Contractul de Finanţare – Programul
Operaţional Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub nr.3194 din
17.02.2017, referitoare la revizuirea Hotărârilor privind asigurarea cofinanţării proiectului în
cadrul POIM, ale organelor deliberative ale membrilor Asociaţi – beneficiari direcţi ai
investiţiilor:
Revizuieşte: Hotărârea nr.37 din 18.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Zăvoaia,
după cum urmează:
Art.I Se revizuieşte Preambulul Hotărârii nr.37 din 18.09.2014, care va avea următorul
conţinut:
Ţinând cont de:
- Adresa nr.882 din 06.10.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila
prin care ni s-a solicitat adoptarea prezentei Hotărâri şi ni s-au comunicat:
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociaţie sub nr.863 din
03.10.2017, prin care i se solicită sprijin Asociaţiei, pentru adoptarea de către organele
deliberative ale membrilor Asociaţi, a Hotărârilor revizuite privind asigurarea cofinanţării
Proiectului de Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor
de atribuire prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 - 2020;
- Contractul de Finanţare – Programul Operaţional Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017
înregistrat la Operator sub nr.3194 din 17.02.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de
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Management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare şi Compania de Utilităţi
Publice Dunărea Brăila SA în calitate de Beneficiar al finanţării;
- Centralizatorul privind calculul contribuţiei la cofinanţarea în procent de 1% pentru Asistenţă
Tehnică datorată de UAT-urile Beneficiare ale investiţiilor din Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Brăila în perioada de programare
2014 – 2020, în care la poziţia 35 figurează UAT Comuna Zăvoaia.
Adresa nr. 932 din 18.10.2017, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Adresa nr. 19658/18.10.2017, a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea Brăila;
- Centralizatorul corectat – privind calculul contribuţiei la cofinanţarea în procent de 1%
pentru Asistenţă Tehnică datorată de UAT-urile Beneficiare ale investiţiilor din Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Brăila în perioada de
programare 2014 - 2020, în care la poziţia 35 figurează UAT Comuna Zăvoaia.
Având în vedere:
- Hotărârea nr.37 din 18.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Zăvoaia privind aprobarea
contribuţiei de 1% pentru cofinanţarea de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Zăvoaia a Proiectului de “Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a
documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi
Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014 – 2020”
- Hotărârea nr.44 din 27 Octombrie 2017 a Consiliului Local al Comunei Zăvoaia privind
aprobarea Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi pe sistemele
de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017);
- prevederile Articolului 1 - Obiectul Contractului de Finanţare - alin.1 şi alin.2 şi ale Articolului
3 - Valoarea Contractului din Contractul de Finanţare – Programul Operaţional Infrastructura
Mare nr.27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub nr.3194 din 17.02.2017;
- Prevederile alineatului 1, ale alineatului 8 şi ale alineatului 13 din Articolul 1 - Drepturi şi
obligaţii suplimentare ale Parţilor din Secţiunea I. Condiţii Specifice aplicabile sectorului de
apă/apă uzată din Anexa 1 – Condiţii Specifice aplicabile Programului Operaţional
Infrastructura Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de
colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu
apă potabilă a populaţiei - la Contractul de Finanţare;
- Prevederile alineatului 7 - Finanţarea investiţiilor şi cofinanţarea - (numerotare corectată din
alineatul 8 în alineatul 7 prin Actul Adiţional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670
din 10.09.2009, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei nr.10 din 07.05.2010)
din Articolul 36 - Preţurile, Tarifele şi alte Surse de Venit din Capitolul 1 - Sistemul Financiar
din Titlul II - Sistemul Financiar şi Sistemul Contabil din Dispoziţii Generale ale Contractului
de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile Articolului 16 – Drepturile Delegatarului alineatul 1), punctele 1, 2, 3, 4 şi 5 şi
ale Articolului 17, alineatul 7, alineatul 8, alineatul 9, alineatul 14, alineatul 15,
alineatul 21, alineatul 27 - Alte obligaţii pentru Delegatar - punctele 3, 5, 6, 7, 8 şi 9 –
Obligaţiile Delegatarului din Capitolul III – Parţile Contractante, Secţiunea 1 – Drepturile şi
Obligaţiile Delegatarului din Titlul I – Dispoziţii Generale privind Delegare din Dispoziţii
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile art.8, alin.1 şi alin.3 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
nr.51/2006, republicată în anul 2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.225 din 17
noiembrie 2016;
- Prevederile literei g) a alin.3 din art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, republicată în anul 2013;
- Prevederile art.9, alin.1, litera d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, republicată în anul 2013;
- Prevederile art.12, alin.1, litera g) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare nr.241/2006, republicată în anul 2015;
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- Prevederile art.4, alin.1 şi alin.2, ale art.5, alin.1, litera c), litera e), litera g) şi litera h) şi ale
art.17, alin.2 lit.b - Strategia de Dezvoltare (include şi Master Planul pentru Servicii şi nu
reprezintă numai Master Planul) - punctele 1 şi 2 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Zăvoaia;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin.2, lit.b), alin.4, lit.a) şi lit.f), alin.6), lit.a),
punctul 14, art.37, art.45, alin.1 şi alin.2, litera a) şi litera d), art.62, alin.1 şi art.115, alin.1,
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art.II Se revizuieşte Dispozitivul Hotărârii nr.37 din 18.09.2014, care va avea urmatorul
conţinut:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă contribuţia la cofinanţarea Asistenţei Tehnice, de către Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Zăvoaia, în calitate de Beneficiar direct al investiţiilor în
valoare de 1.913.221,61 EURO din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă
şi Apă Uzată în Judeţul Brăila, în perioada de programare 2014 – 2020.
Art.2 Se aprobă contribuţia la cofinanţarea Asistenţei Tehnice în sumă de 810 lei, care
reprezintă procentual 1% din valoarea investiţiilor, pentru care Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Zăvoaia are calitatea de Beneficiar direct.
Art.3 Suma de 810 lei a fost calculată conform metodologiei din Centralizatorul privind
calculul contribuţiei la cofinanţarea în procent de 1% pentru Asistenţă Tehnică datorată de
UAT-urile Beneficiare ale investiţiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apă şi Apă Uzată în Judeţul Brăila în perioada de programare 2014 – 2020 - Anexa şi parte
integrantă din prezenta Hotărâre - în care la poziţia 35 figurează UAT Comuna Zăvoaia.
Art.4 (1) Se aprobă includerea sumei de 810 lei in Bugetul pe anul 2017 al Unităţii
Administrativ Teritoriale Comuna Zăvoaia, cu destinaţia prevazută la Art.2 de mai sus.
(2) Suma de 810 lei va fi virată până cel târziu la data de 20 Noiembrie 2017 în contul RO66
RNCB 0048 0240 8727 0126 al SC Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila SA, deschis
la BCR Brăila, în calitatea sa de Beneficiar al finanţării în Contractul de Finanţare –
Programul Operaţional Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017 / nr.3194 din 17.02.2017.
Art.5 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Zăvoaia domnul
Drugău Stănică, iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar original al Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila imediat după adoptare şi altor
instituţii interesate, în termenul legal.
Această hotărâre a fost adoptată cu un numar de 10 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie,
îndeplinindu-se cerinţa de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcţie.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Zăvoaia şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA

CIUNAE GHEORGHE
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 46
din 27 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea inidicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
,,Reabilitare Şcoală Gimnazială Dr. Alexandru Vechiu, comuna Zăvoaia, judeţul Brăila“
Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27 Octombrie 2017;
Având în vedere:
- Prevederile art. 36, alin.1, alin 2 , lit. b, coroborat cu alin 4, lit. d din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată;
- OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
- Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Zăvoaia;
- Devizul General al obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Şcoala Gimnaziala Dr. Alexandru
Vechiu, comuna Zăvoaia, judeţul Brăila”
- Raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Zăvoaia.
În temeiul art. 45 coroborat cu art.115, alin.1, lit.b) din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare
Şcoala Gimnaziala Dr. Alexandru Vechiu, comuna Zăvoaia, judeţul Brăila “
1) Valoarea totală ( INV), inculusiv TVA 1.374.047,45 lei din care:
- construcţii montaj ( C+M ) 1.185.405,08 lei
2) Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M):
- anul I: 1.374.047,45 lei / 1.185.405,08 lei
Art.2 Secretarul comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, va comunica prezenta hotărâre domnului
Primar, compartimentului contabilitate, Instituţiei Prefectului – judeţul Brăila cât şi tuturor celor
interesaţi şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizier şi pe site-ul instituţiei .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA

CIUNAE GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 47
din 27 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare Şcoala
Gimnazială Dr. Alexandru Vechiu, comuna Zăvoaia, judeţul Brăila“
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Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27 Octombrie 2017;
Având în vedere:
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
- Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Zăvoaia;
- Devizul General al obiectivului de investiţii ,,Reabilitare Şcoala Gimnaziala Dr. Alexandru
Vechiu, comuna Zăvoaia, judeţul Brăila“
- Raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Zăvoaia.
În temeiul art.45, alin.1, coroborat cu art.115, alin.1, lit.b) din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Şcoala
Gimnaziala Dr. Alexandru Vechiu, comuna Zăvoaia, judeţul Brăila“, în suma de 117.407,46
lei, format din :
3,1,1
3,1,2
3,1,3

Studii de teren
Raport privind impactul asupra mediului
Alte studii specifice
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea
3.2
de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3
Expertizare tehnică
Certificarea performanţei energetice şi auditul
3.4
energetic al clădirilor
3,5,1
Tema de proiectare
3,5,2
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a
3,5,3
lucrărilor de intervenţii şi deviz general
Documentaţiile tehnice necesare în vederea
3,5,4
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi
3.5.5
a detaliilor de execuţie
3.5.6
Proiect tehnic şi detalii de execuţie
3.6
Organizarea procedurilor de achiziţie
Managementul de proiect pentru obiectivul de
3,7,1
investiţii
3,7,2
Auditul financiar
3,8,1
Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3,8,1,1 pe perioada de execuţie a lucrărilor
pentru participarea proiectantului la fazele incluse
3,8,1,2 în programul de control al lucrărilor de execuţie,
avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
3,8,2
Dirigenţie de şantier
4.1.1
Construcţii
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11900.00
0.00
0.00
1190.00
17850.00
3570.00
0.00
0.00
11900.00
0.00
3570.00
16660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5950.00
15470.00
18389.93
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5,1,2
5,2,1
5,2,2
5,2,3
5,2,4
5,2,5
5.4
6.1
6.2

Cheltuieli conexe organizării şantierului
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor
de construcţii
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru
autorizarea lucrărilor de construcţii
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia
de construire/desfiinţare
Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice şi teste

0.00
0.00
4980.69
996.14
4980.69
0.00
0.00
0.00
0.00

Art.2 Secretarul comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, va comunica prezenta hotărâre domnului
Primar, compartimentului contabilitate, Instituţiei Prefectului – judeţul Brăila, cât şi tuturor
celor interesaţi şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizier şi pe site-ul instituţiei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA

CIUNAE GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA ZĂVOAIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 48
din 27 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017
Consiliul Local al Comunei Zăvoaia, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27 Octombrie 2017;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului Comunei Zăvoaia, domnul Drugău Stănică;
- Referatul de specialitate al secretarului delegat al comunei Zăvoaia;
- Adresa nr.58873/2017, a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăvoaia;
- Ordinul nr.7660/2006, al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti,
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiiolr publice;
În conformitate cu art.45, coroborat cu art.115, alin.1, lit.b), art.47, alin.1 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, conform
anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ DELEGAT
NISIPEANU ECATERINA

CIUNAE GHEORGHE

ANEXA 1
PLAN DE OCUPARE AL FUNCŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2017
Funcţia publică
Nr
Nr de
Nr de Nr maxim Nr max de
Nr maxim
maxim
funcţii
funcţii
de funcţii
funcţii
de funcţii
de
publice publice
publice
publice
publice
funcţii ocupate vacante care vor
supuse
rezervate
publice
fi
reorganizării promovării
înfiinţate
1
Secretar al
1
1
consiliului local
Total categoria funcţiilor
1
1
publice de conducere
1
Consilier clasa I
1
1
grad profesional
debutant
2
Consilier clasa I
3
3
3
grad profesional
principal
3
Consilier clasa I
3
3
grad profesional
superior
4
Inspector clasa I
1
1
grad profesional
superior
Total funcţii publice
5
4
1
3
3
3
clasa I
1
Referent clasa III
1
1
grad profesional
debutant
2
Referent clasa III
1
1
grad profesional
principal
3
Referent clasa III
1
1
grad profesional
superior
4
Funcţii specifice
3
3
clasa III grad
profesional asistent
Total funcţii publice
6
2
4
clasa III
Total funcţii publice
11
6
5
3
3
3
execuţie
Total funcţii publice
12
6
6
3
3
3
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞ IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 85
din 29 NOIEMBRIE 2017
privind: dezlipirea şi apartamentarea imobilului situat în oraşul Ianca, str.Sărăţeni nr.2,
precum şi darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2, pe termen limitat,
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2017;
Având în vedere:
- Adresele nr.150518/29.07.2017 și nr.152287/14.09.2017 ale Inspectoratului de Poliție al
Județului Brăila, prin care se solicită alocarea unui spațiu necesar desfășurării activității
specifice acestei structuri, pe o perioadă de 25 ani;
- Disponibilitatea unui astfel de spațiu în imobilul situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.2, la
parterul căruia își desfășoară activitatea și detașamentul Inspectoratului de Jandarmi
Județean Brăila, ceea ce impune dezlipirea și apartamentarea imobilului;
- Dispoziţiile art.25 alin.(2) și art.26 alin.(1) și (8) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Dispoziţiile art.23 lit.g), art.132 alin.(1), art.135 alin.(1) lit.a) și art.138 din Regulamentul de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul
A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru cu
documentația de carte funciară pentru dezlipirea și apartamentarea imobilului, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115
alin.(1) lit.b) și art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă dezlipirea și apartamentarea imobilului din domeniul public al orașului
administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.2, cvartal 16, parcela 644,
având numărul cadastral 4501, înscris în Cartea Funciară nr.76290 a orașului Ianca, după
cum urmează:
a) Apartamentul nr.1, cu Numărul Cadastral 4591 și Cartea Funciară nr.70469-C1-U1,
având suprafața totală de 37,08 mp, din care suprafața utilă de 34,38 mp și suprafață terasă
de 2,70 mp; teren aferent în suprafață de 62 mp, reprezentând cota indiviză de 12,40%; cotă
de 22,28% din părțile comune; având în prezent destinația de sediu administrativ pentru
detașamentul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila;
b) Apartamentul nr.2, cu Numărul Cadastral 4591 și Cartea Funciară nr.70469-C1-U2,
având suprafața totală de 306,39 mp, din care suprafața utilă de 287,49 mp, suprafață totală
trei terase de 8,10 mp și suprafață totală patru balcoane de 10,80 mp; teren aferent în
suprafață de 438 mp, reprezentând cota indiviză de 87,60%; cotă de 77,72% din părțile
comune (acoperiş, pereţi comuni, planşee dintre etaje, utilități şi instalaţii);
(2) Reprezentarea grafică a dezlipirii și apartamentării imobilului este prevăzută în
Releveul clădirii/Planul de amplasament şi delimitare, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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(3) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în formă autentică, precum și
finalizarea lucrării cadastrale de dezlipire și apartamentare potrivit alin.(1), se suportă din
bugetul local.
Art.2 (1) Se aprobă darea în folosință gratuită a apartamentului nr.2, pe o perioadă de 25 ani,
Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila, în scopul desfășurării activității specifice acestei
structuri.
(2) Cheltuielile de întreținere și reparații curente ale apartamentului, precum și cele cu
utilitățile publice cad în sarcina Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila.
(3) În protocolul de predare - primire a apartamentului, care se va încheia în termen de 10
zile de la data încheierii contractului de dezlipire și apartamentare în formă autentică, va fi
prevăzută modalitatea de individualizare/separare a consumurilor cu utilitățile publice între
Inspectoratul de Poliție al Județului Brăila și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila,
precum și obligațiile fiecăruia în privința cheltuielilor de întreținere și reparații ale
apartamentelor care fac obiectul prezentei hotărâri.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul,
serviciul financiar contabil şi serviciul de urbanism şi cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

MARIA ALEXE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞ IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 87
din 29 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici, la faza documentației de avizare a
lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, dotare
şi extindere Stadion de fotbal ‹‹Ştefan Vrăbioru››, oraş Ianca, judeţul Brăila”
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2017;
Având în vedere:
- Oportunitatea promovării unui proiect având ca obiect reabilitarea, modernizarea, dotarea și
extinderea Stadionului de fotbal ‹‹Ștefan Vrăbioru›› în cadrul Programului Național „400 de
terenuri de fotbal din programul Euro 2020 (2019)” gestionat de Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A.;
- Dispoziţiile art.10 H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
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- Dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
ulterioare;
- Referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, însoțit de Devizul General cu indicatorii tehnico-economici, întocmit la faza
documentației de avizare a lucrărilor intervenții;
- Avizul favorabil al comisiei nr.1 pentru administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea
teritoriului, precum și avizul favorabil al comisiei nr.2 pentru activități economico-financiare
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, la faza documentației de avizare a
lucrărilor intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, dotare și
extindere Stadion de fotbal ‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș Ianca, județul Brăila”, potrivit Anexei Deviz General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul total al obiectivului este de 12.587.455,50 lei, inclusiv T.V.A., din care
suma de 12.189.555,50 lei, inclusiv T.V.A., alocată de la bugetul de stat, iar suma de
397.900 lei, inclusiv T.V.A., asigurată de la bugetul local.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului, care se împuterniceşte să asigure cofinanțarea cheltuielilor aferente obiectivului ce
revin bugetului local.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Ianca şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

MARIA ALEXE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞ IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 88
din 29 NOIEMBRIE 2017
privind: punerea la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiţii „C.N.I.”- S.A., a terenului
în suprafaţă de 32.365 mp şi asigurarea condiţiilor pentru realizarea obiectivului de
investiții „Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Stadion de fotbal ‹‹Ştefan
Vrăbioru››, oraş Ianca, județul Brăila”
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Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2017;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului orașului Ianca privind oportunitatea promovării unui
proiect având ca obiect modernizarea Stadionului ‹‹Ștefan Vrăbioru›› în cadrul Programului
Național „400 de terenuri de fotbal din programul Euro 2020 (2019)” gestionat de Compania
Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.;
- dispoziţiile art.6 și art.8 din O.G.nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de
Investiţii "C.N.I." - S.A.;
- Încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila nr.26146/10.11.2017, privind
evidențierea Stadionului de fotbal ‹‹Ștefan Vrăbioru›› ca făcând parte din domeniul public al
orașului Ianca, administrat de Consiliul Local;
- Raportul serviciului de urbanism şi cadastru, avizul favorabil al comisiei nr.1 pentru
administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil al
comisiei nr.2 pentru activități economico-financiare din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă punerea la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”-S.A., a
terenului din domeniul public al orașului administrat de Consiliul Local în suprafață de 32.365
mp, liber de sarcini, situat în intravilanul orașului Ianca, str. Stadionului nr.6A, cvartal 10,
parcela 396, identificat potrivit Planului de Amplasament și Detaliere - parte integrantă din
prezenta hotărâre, precum și asigurarea condițiilor pentru realizarea obiectivului de investiții
„Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion de fotbal ‹‹Ștefan Vrăbioru››, oraș
Ianca, județul Brăila”.
(2) Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.
Art.2 Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor pentru racordurile la
utilitățile publice (apă, canal, electricitate, gaze, etc.), precum și a altor cheltuieli neprevăzute
apărute în procesul de realizare a obiectivului de investiții.
Art.3 (1) Consiliul Local al Orașului Ianca se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele
de teren necesare depozitării și organizării șantierului.
(2) Consiliul Local al Orașului Ianca se obligă ca, după predarea amplasamentului și a
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minim
15 ani.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Ianca,
prin serviciile de specialitate din aparatul propriu.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

MARIA ALEXE
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞ IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 89
din 29 NOIEMBRIE 2017
privind: modificarea tarifelor de operare şi a taxelor speciale pentru serviciul public de
salubrizare administrat de către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului
local al oraşului Ianca, începând cu data de 1 ianuarie 2018
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2017;
Având în vedere:
- Raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului
Ianca, prin care s-a fundamentat modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru
serviciul de salubrizare, începând cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a influenței
cheltuielilor de personal;
- Dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.j și k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.6 alin.(1)
lit.k) și l) și art.26 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Dispozițiile art.7, art.8 și art.15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,
aprobate prin Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice nr.109/2007;
- Referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(2) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Tarifele de operare și taxele speciale pentru serviciul public de salubrizare
administrat de către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca,
aprobate prin H.C.L.nr.60/ 27.07.2017, se modifică potrivit Anexei care face parte din
prezenta hotărâre.
(2) Tarifele de operare și taxele speciale pentru serviciul public de salubrizare,
aprobate potrivit alin.(1), se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Direcţiei
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, operatorul serviciului public de
salubrizare din raza administrativ teritorială a oraşului Ianca.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
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Art.4 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tarifele de operare și taxele speciale
pentru serviciul public de salubrizare aprobate prin H.C.L.nr.60/27.07.2017 își încetează
aplicabilitatea.
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

MARIA ALEXE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞ IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 90
din 29 NOIEMBRIE 2017
privind: exercitarea dreptului de preempțiune al Orașului Ianca asupra imobilului situat
pe str.Calea Brăilei nr.47, format din teren liber de construcții în suprafață de 2.418 mp,
înscris în Cartea Funciară nr.77081
Consiliul local al orașului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29
noiembrie 2017;
Având în vedere:
- Oferta de vânzare a terenului intravilan în suprafață de 2.418 mp, liber de construcții, situat
în orașul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, limitrof Blocurilor F.1 și F.2, transmisă de domnul
Grama Gheorghe și înregistrată sub nr.21024/06.11.2017;
- Oportunitatea de a achiziționa acest teren în scopul amenajării de spații de joacă pentru
copii și spații pentru parcarea autoturismelor din zonă, după modelul realizat recent în zona
blocurilor E.1-E.4, concomitent cu stingerea datoriei istorice și consistente către bugetul local
avute de actualul proprietar al terenului;
- Dispozițiile art.1730 alin.(1) și art.1732 alin.(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din
cadrul consiliului local;
În temeiul art.36 alin.(1), 45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b) și art.123 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă exercitarea dreptului de preempțiune al Oraşului Ianca asupra imobilului
situat în oraşul Ianca, str.Calea Brăilei nr.47, limitrof Blocurilor F.1 și F.2, format din teren
liber de construcţii în suprafață de 2.418 mp, proprietatea domnului Grama Gheorghe, înscris
în Cartea Funciară nr.77081.
Art.2 (1) Se împuternicește Primarul Orașului Ianca să constituie o comisie în vederea
negocierii preţului de cumpărare al terenului prevăzut la art.1.
(2) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local în comisia de negociere,
consilierii locali Mirela Cazacu și Florea Lupu.
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Art.3 Pe baza procesului-verbal de negociere și a celorlalte documente justificative, se va
supune aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor şi
achiziționarea terenului.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
Această hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerinţelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAŞULUI
ALEXANDRU STERIAN

MARIA ALEXE
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 66
din 03 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă
și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare
2014 – 2020 - actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 –
2020
Consiliul Local al Comunei Movilă Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la
dată de 3.11.2017;
Având în vedere:
- Adresa nr.881 din 06.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,
prin care ni s-a solicitat aprobarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare
cu apă și apă uzată - actualizate (august 2017) și ni s-au comunicat:
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociație sub nr.863 din
03.10.2017, prin care i se solicită sprijin Asociației, pentru adoptarea de către organele
deliberative ale membrilor Asociați, a Hotărârilor de aprobare a Listelor de Investiții Prioritare
pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 –
Actualizate (august 2017);
- Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare
2014 – 2020 – Actualizată (august 2017);
- Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 –
2020 – Actualizată (august 2017);
- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.19437 din dată de 02.10.2017 pentru „Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Brăila în perioada
2014-2020” – Faza studiu de fezabilitate -.
- Centralizatorul principalilor Indicatori tehnico-economici ai investițiilor pe sistemul de
alimentare cu apă și pe sistemul de canalizare;
- Principalii Indicatori tehnico-economici ai investițiilor;
- Hotărârea nr.31 din 17.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele
de alimentare cu apă și pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 –
2020 - a Consiliului Local al Comunei Movilă Miresii;
- Hotărârea nr.13 din 30.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele
de alimentare cu apă și pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 –
2020 - a Adunării Generale a Asociației;
- Hotărârea nr.19 din 23.03.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de
alimentare cu apă și canalizare al județului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 a Consiliului Local al Comunei Movilă Miresii;
- Hotărârea nr.17 din 29.04.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de
alimentare cu apă și canalizare al județului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 - a
Adunării Generale a Asociației;
- Hotărârea nr.26 din 12.10.2017 privind avizarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de
alimentare cu apă și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de
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programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada
2014 – 2020 - a Adunării Generale a Asociației;
- prevederile art.17 alin.2 litera b) punctul 3 din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
- prevederile art.37 alin.1 și alin.3 din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare, republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Movilă Miresii;
- Raportul de avizare al comisie de buget finanțe din cadrul Consiliului local;
În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit.b), c), d), e), alin.4 lit.e) și lit.f),
alin.6 lit.a) punctul 14 și alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.1 și alin.2 lit.d), art.62 alin.1 și art.115
alin.1 lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.17 alin.2 lit.b) punctul 3 din Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în
perioada de programare 2014 – 2020 – Actualizată (august 2017), conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta Hotărâre.
(2) Investițiile din Lista prevăzută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.
Art.2 (1) Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de
programare 2014 – 2020 – Actualizată (august 2017), conform Anexei nr.2 - parte integrantă
din prezenta Hotărâre.
(2) Investițiile din Lista prevăzută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Movilă Miresii
domnul Panţuru Dumitru, iar Secretarul Comunei o va comunica Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila și altor instituții interesate, în termen legal.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție,
îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcție.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
JERCĂIANU COSTINEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 67
din 03 NOIEMBRIE 2017

privind: aprobarea revizuirii Hotărârii nr.32 din 17.09.2014 a Consiliului Local al
Comunei Movilă Miresii privind aprobarea contribuției de 1% pentru cofinanțarea de
către Unitatea Administrativ Teritorială Comună Movilă Miresii a Proiectului de
“Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de
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atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată
din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020”
Consiliul Local al Comunei Movilă Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință
extraordinară la dată de 3.11.2017;
În scopul îndeplinirii cerințelor alineatului (8) al Articolului 1 - Drepturi și obligații
suplimentare ale părților - din Secțiunea 1 din Anexă 1 - Condiții Specifice aplicabile POIM
2014-2020, Axa prioritară 3., Obiectivul Specific 3.2. din Contractul de Finanțare – Programul
Operațional Infrastructură Mare nr.27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub nr.3194 din
17.02.2017, referitoare la revizuirea Hotărârilor privind asigurarea cofinanțării proiectului în
cadrul POIM, ale organelor deliberative ale membrilor Asociați – beneficiari direcți ai
investițiilor:
Revizuiește: Hotărârea nr.32 din 17.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Movilă
Miresii, după cum urmează:
Art.I Se revizuiește Preambulul Hotărârii nr.32 din 17.09.2014, care va avea următorul
conținut:
Ţînând cont de:
- Adresa nr.882 din 06.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila
prin care ni s-a solicitat adoptarea prezenței Hotărâri și ni s-au comunicat:
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociație sub nr.863 din
03.10.2017, prin care i se solicită sprijin Asociației, pentru adoptarea de către organele
deliberative ale membrilor Asociați, a Hotărârilor revizuite privind asigurarea cofinanțării
Proiectului de Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor
de atribuire prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
- Contractul de Finanțare – Programul Operațional Infrastructură Mare nr.27 din 13.02.2017
înregistrat la Operator sub nr.3194 din 17.02.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Compania de Utilități
Publice Dunărea Brăila SĂ în calitate de Beneficiar al finanțării;
- Centralizatorul privind calculul contribuției la cofinanțarea în procent de 1% pentru Asistență
Tehnică datorată de UAT-urile Beneficiare ale investițiilor din Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Brăila în perioada de programare
2014 – 2020, în care la poziția 21 figurează UAT Comună Movilă Miresii.
- Adresa nr.932 din 18.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,
prin care ni s-au comunicat :
- Adresa nr.19658 din 18.10.2017 înregistrată la Asociație sub nr.931 din 18.10.2017 a
Operatorului – SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SĂ;
- Centralizatorul corectat privind calculul contribuției la cofinanțarea în procent de 1% pentru
Asistență Tehnică datorată de UAT-urile Beneficiare ale investițiilor din Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Brăila în perioada de programare
2014 – 2020, în care la poziția 21 figurează UAT Comună Movilă Miresii;
Având în vedere:
- Hotărârea nr.32 din 17.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Movilă Miresii privind
aprobarea contribuției de 1% pentru cofinanțarea de către Unitatea Administrativ Teritorială
Comună Movilă Miresii a Proiectului de “Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020”
- Hotărârea nr.66 din 3.11.2017 a Consiliului Local al Comunei Movilă
Miresii privind aprobarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și
pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august
2017);
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- Prevederile Articolului 1 - Obiectul Contractului de Finanțare - alin.1 și alin.2 și ale Articolului
3 - Valoarea Contractului din Contractul de Finanțare – Programul Operațional Infrastructură
Mare nr.27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub nr.3194 din 17.02.2017;
- Prevederile alineatului 1, ale alineatului 8 și ale alineatului 13 din Articolul 1 - Drepturi și
obligații suplimentare ale Părților din Secțiunea I. Condiții Specifice aplicabile sectorului de
apă / apă uzată din Anexă 1 – Condiții Specifice aplicabile Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de
colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu
apă potabilă a populației - la Contractul de Finanțare;
- Prevederile alineatului 7 - Finanțarea investițiilor și cofinanțarea - (numerotare corectată din
alineatul 8 în alineatul 7 prin Actul Adițional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670
din 10.09.2009, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr.10 din 07.05.2010)
din Articolul 36 - Prețurile, Tarifele și alte Surse de Venit din Capitolul 1 - Sistemul Financiar
din Titlul ÎI - Sistemul Financiar și Sistemul Contabil din Dispoziții Generale ale Contractului
de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile Articolului 16 – Drepturile Delegatarului alineatul 1) punctele 1, 2, 3, 4 și 5 și ale
Articolului 17 alineatul 7, alineatul 8, alineatul 9, alineatul 14, alineatul 15, alineatul 21,
alineatul 27 - Alte obligații pentru Delegatar - punctele 3, 5, 6, 7, 8 și 9 – Obligațiile
Delegatarului din Capitolul III – Părțile Contractante, Secțiunea 1 – Drepturile și Obligațiile
Delegatarului din Titlul I – Dispoziții Generale privind Delegare din Dispoziții Generale ale
Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile art.8 alin.1 și alin.3 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice
nr.51/2006, republicată în anul 2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.225 din 17
noiembrie 2016;
- Prevederile literei g) a alin.3 din art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice
nr.51/2006, republicată în anul 2013;
- Prevederile art.9 alin.1 litera d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice
nr.51/2006, republicată în anul 2013;
- Prevederile art.12 alin.1 litera g) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
nr.241/2006, republicată în anul 2015;
- Prevederile art.4 alin.1 și alin.2, ale art.5 alin.1 litera c), litera e), litera g) și litera h) și ale
art.17 alin.2 lit.b - Strategia de Dezvoltare (include și Master Planul pentru Servicii și nu
reprezintă numai Master Planul) - punctele 1 și 2 din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Rimnicelu;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.f), alin.6) lit.a) punctul
14, art.37, art.45 alin.1 și alin.2 litera a) și litera d), art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Art.ÎI Se revizuiește Dispozitivul Hotărârii nr.32 din 17.09.2014, care va avea următorul
conținut:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă contribuția la cofinanțarea Asistenței Tehnice, de către Unitatea
Administrativ Teritorială Comună Movilă Miresii, în calitate de Beneficiar direct al investițiilor
în valoare de 3.384.091,76 EURO din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apă și Apă Uzată în Județul Brăila, în perioada de programare 2014 – 2020.
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Art.2 Se aprobă contribuția la cofinanțarea Asistenței Tehnice în suma de 1432 lei, care
reprezintă procentual 1% din valoarea investițiilor, pentru care Unitatea Administrativ
Teritorială Comună Movilă Miresii are calitatea de Beneficiar direct.
Art.3 Suma de 1432 lei a fost calculată conform metodologiei din Centralizatorul privind
calculul contribuției la cofinanțarea în procent de 1% pentru Asistență Tehnică datorată de
UAT-urile Beneficiare ale investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apă și Apă Uzată în Județul Brăila în perioada de programare 2014 – 2020 - Anexă și parte
integrantă din prezenta Hotărâre - în care la poziția 21 figurează UAT Comună Movilă Miresii.
Art.4 (1) Se aprobă includerea sumei de 1432 lei în Bugetul pe anul 2017 al Unității
Administrativ Teritoriale Comună Movilă Miresii, cu destinația prevăzută la Art.2 de mai sus.
(2) Suma de 1432 lei va fi virată până cel târziu la dată de 20 Noiembrie 2017 în contul
RO66 RNCB 0048 0240 8727 0126 al SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SĂ,
deschis la BCR Brăila, în calitatea să de Beneficiar al finanțării în Contractul de Finanțare –
Programul Operațional Infrastructură Mare nr.27 din 13.02.2017 / nr.3194 din 17.02.2017.
Art.5 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Movilă Miresii
domnul Panturu Dumitru, iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar original al
Hotărârii - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila imediat după adoptare - și
altor instituții interesate, în termenul legal.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție,
îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcție.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
JERCĂIANU COSTINEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 68
din 03 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea programului de măsuri edilitar gospodărești pentru anul 2018
Consiliul local al comunei Movilă Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință
extraordinară în dată de 3.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de d-l primar și referatul precentat de secretarul comunei;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecția mediului, servicii și comerț;
- Prevederile art. 3, 4, 9, 10 și 12 din O.G. nr. nr. 21 / 2002, privind gospodărirea localităților
urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b. alin.(4), lit. e și lit. f din Legea nr. 215/2001, privind
administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
locală cu modificările și completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Programul de măsuri pentru gospodărirea localităților comunei Movilă
Miresii pentru anul 2018 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.
Art.3 Cu aducerea la conoştinţă publică a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul
comunei.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința publică la dată de 3.11.2017 un număr de 13 voturi, din numărul
total de 13 consilieri locali în funcție.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
JERCĂIANU COSTINEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 69
din 03 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea programului de măsuri pentru întreținerea drumurilor de interes
local în anul 2018
Consiliul local al comunei Movilă Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință
extraordinară în dată de 3.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de d-l primar și referatul d-lui secretar;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecția mediului, servicii și control;
În baza prevederilor O.G. nr. 43/1997, republicată privind regimul drumurilor;
În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b. alin.(4), lit. d , pct. 13 din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
locală cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Programul de măsuri pentru întreținerea drumurilor de interes local pentru
anul 2018 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.
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Art. 3 Cu aducerea la conoştinţă publică a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul
comunei.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința publică la dată de 3.11.2017 un număr de 13 voturi, din numărul
total de 11 consilieri locali în funcție.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
JERCĂIANU COSTINEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 70
din 03 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea utilizării execentului bugetar rezultat din închiderea anului financiar
2016
Consiliul Local al comunei Movilă Miresii, judeţul Brăila, întrunit în
şedinţă extraordinară în dată de 3.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar și referatul prezentat de dna. contabila;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecția mediului, servicii și control;
Art. 58 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modific`rile și complet`rile
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “b” , alin.(4), lit. “a”, și art. 45, alin.(1) și
(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetar rezultat din închdierea anului financiar 2016
după cum urmează:
Capitol bugetar
51.01.03
Autorități
publice executive
70.02.50 – Servicii de
dezvoltare
Transporturi

Destinație
Amenajare împrejmuire (gard) plasă metalică Cimitir
sat Esna – Lucrări de construcție
Amenajare Centru Civic sat Țepeș Vodă
Lucrări de construcție
Modernizare drumuri locale în comua Movilă MiresiiServicii proiectare (faza DALI)
TOTAL
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Suma (lei)
85.000
50.000
160.000
295.000
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Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate.
Art.3 Cu aducerea la cunoștință publică a prezentei hoărâri se însărcinează secretarul
comunei.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din dată de 3.11.2017 cu un număr de 11 voturi din numărul total
de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
JERCĂIANU COSTINEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 71
din 03 NOIEMBRIE 2017

privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al
Comunei Movilă Miresii în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila
Consiliul Local al Comunei Movilă Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință
extraordonară la dată de 3.11.2017;
Având în vedere:
- Raportul nr. 1306/27.10.2017 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO
DUNĂREA” Brăila, privind necesitatea acordării unui mandat special Primarului Comunei, în
calitate de reprezentant legal, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota:
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea
prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că obiect
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”;
- Actul Adițional nr. 8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”.
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Movilă Miresii nr. 42 din 28.12.2012
privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având că obiect “Delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de
colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” - art.9 alin
(4) alin (5) și alin (6);
- Prevederile Legii 51/2006 (republicată, actualizată) a serviciilor comunitare de utilități
publice art. 10 alin (5) și art. 8 alin (3) lit k;
- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;
- Referatele de aprobare întocmit de dl. primar, și referatul întocmit de secretarul comunei;

59

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.10/2017____________
În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul
14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) din Legea administrației publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se acordă mandat special domnului Panţuru Dumitru, primarul Comunei Movilă Miresii,
că reprezentant legal al Comunei Movilă Miresii, în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, să voteze:
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și
Depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu
respectarea prevederilor art.9 din contractul de concesiune nr 390/287/17.06.2013, având
că obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de
la punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea;
- Actul Adițional nr.8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”;
- Actul Adițional nr.8 se va încheia între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO
DUNĂREA” Brăila, în calitate de concedent, în numele și pe seama membrilor Asociați și
SC RECORWOOD SRL, în calitate de concesionar.
Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila,
cu sediul în municipiul Brăila, str. Șoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, județul Brăila, înscrisă în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Grefă Judecătoriei Brăila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al
cărei membru este Comună Movilă Miresii , să semneze în numele și pe seama Comunei
Movilă Miresii Actul Adițional nr.8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având
că obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de
la punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”, prin reprezentantul sau legal Președintele Asociației, Domnul Francisk Iulian
Chiriac .
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Panţuru Dumitru
personal prin participarea la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO DUNĂREA” Brăila.
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila și altor instituții interesate.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din dată de 3.11.2017, cu un număr de 13 voturi din numărul total
de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
JERCĂIANU COSTINEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 72
din 29 NOIEMBRIE 2017

privind: alegerea preşedintelui de şedinţă
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Consiliul local al Comunei Movilă Miresii, întrunit în şedinţă ordinară în dată de
29.11.2017;
În baza prevederilor art.41 și art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind
admnistraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic Dl. consilier Lazăr Cristian este ales preşedinte de şedinţă.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local la dată de 29.11.2017 cu un număr de
11 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali existenți în funcție, îndeplinindu-se cerință de majoritate din
numărul voturilor consilierilor locali existenți în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
LAZĂR CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 73
din 29 NOIEMBRIE 2017

privind: aprobarea inventarului materiei impozabile pentru anul 2018
Consiliul local întrunit în ședință ordinară în dată de 29.11.2017;
Având în vedere prevederile:
- Art.27, art.36 alin.(1), alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit.c), art.45 din Legea administrației publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit. b), art.27, art.30 și
art.761 alin.(2) și (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu completările ulterioare;
- HGR 1/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015;
- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019, aprobate
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul
Național de Statistică nr.734/480/1003/3727/2015;
- Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei
Movilă Miresii;
- Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.44/24.10.2000;
- Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea zonelor la nivelul localităților comunei prin care
terenurile din localitățile comunei au fost delimitate în următoarele zone:
- În zona A Satele Movilă Miresii, Esna și Țepeș Vodă.
Luând act de:
referatul de aprobare al Primarului comunei în calitatea să de inițiator;
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate;
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raportul Comisiei Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea
domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecția mediului, servicii și control;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) și alin.(2) lit.c) și celor ale art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă inventarul materiei impozabile a comunei Movilă Miresii, județul Brăila
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei prin
aparatul de specialitate al său.
Art.3 (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei în termenul
prevăzut de lege Prefectului județului și se aduce la cunoșțință publică prin afișarea la
Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagină de internet a instituției.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din dată de 29.11.2017 cu un număr de 11 voturi din numărul
total de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
LAZĂR CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 74
din 29 NOIEMBRIE 2017

privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul
2018
Consiliul local al comunei Movilă Miresii, județul Brăila întrunit în ședință ordinară în
dată de 29.11.2017;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Art. 15, alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din
Constituția României, republicată;
- Art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
-Art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45, art. 117, lit. h) și art. 1171 din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art.
761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
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- Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu completările ulterioare;
Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative;
- Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 19 și art. 20 din Ordonanță Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
- Art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
- Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
- Art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
- Art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,
republicată;
- Art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 6 lit. b) din Ordonanță Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 2 și 3 din Ordonanță Guvernului nr. 13/2001 privind înfiintarea, organizarea și
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 39/2002;
- Art. 14 din Ordonanță Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul
Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
- Planului urbanistic general aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr. 44/26.10.2000;
- Hotarârii Consiliului Local privind stabilirea zonelor la nivelul comunei ;
Ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la
componentă unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei
Movila Miresii este următoarea:
Rangul IV – Movilă Miresii; Rangul V – Esna și Țepeș Vodă
Luând act de:
- Expunerea de motive a primarului comunei Movilă Miresii, dl. Panturu Dumitru;
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- Raportul compartimentelor financiar contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Movilă Miresii;
- Rapoartele comisiei de buget-finanțe și juridică din cadrul Consiliului Local al Comunei
Movilă Miresii ;
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la
baza dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de
resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competență acestor autorități,
Ţinând seama de necesitățile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2018 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte,
precum și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pentru anul 2018, se stabilesc
potrivit prezentei hotarâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor
locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după
caz, de către Consiliul Local al Comunei Movilă Miresii, este prevăzut în Anexă nr. 1, care
face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2 Încadrarea și delimitarea pe zone în intravilan și extravilan a teritoriului administrativ al
comunei Movilă Miresii, județul Brăila, în scopul stabilirii taxelor și impozitelor locale, este
după cum urmează:
Zona A – terenul intravilan și extravilan situat în satele Movilă Miresii, Esna și Țepeș Vodă.
Art.3 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește pentru contribuabilii persoane fizice, după cum
urmează:
- în cazul impozitului pe clădiri la 10 %;
- în cazul impozitului pe teren la 10 %;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %.
Art.4 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește, pentru contribuabilii persoane juridice, după
cum urmează:
- în cazul impozitului pe clădiri la 10 %;
- în cazul impozitului pe teren la 10 %;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %.
Art.5 Anexă nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.6 Hotarârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018 și este aplicabilă în anul fiscal 2018.
Art.7 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se asigură de către primarul comunei
Movilă Miresii, prin aparatul sau de specialitate.
Art.8 Prezenta hotarâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei în termenul
prevăzut de lege, Instituției Prefectului și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la
Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagină de internet.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din dată de 29.11.2017 cu un număr de 11 voturi din numărul
total de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
LAZĂR CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 75
din 29 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea taxei de habitat şi stabilirea termenului de plată a taxei de habitat
Consiliul Local al comunei Movilă Miresii, județul Brăila întrunit în şedinţă ordinară în
dată de 29.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare întocmit de către primarului comunei Movilă Miresii și secretarul
comunei;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Movilă Miresii;
Conform prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, şi în
conformitate cu art. 30, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create
în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale aprobă taxe speciale.
Potrivit art. 30 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, actualizată, privind finanțele publice
locale, cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice
locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor
servicii.
Conform prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „c” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin 1, lit „b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1)Se aprobă taxa de habitat pentru anul 2018, în cuantum de 2 lei / persoană /luna,
pentru activitatea de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere, datorată de
persoanele fizice, cuprinse în Anexă nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Copiii minori cu vârstă de până la 14 ani sunt scutiți de la plata taxei menționate la
alin.(1).
Art.2 Se aprobă termenul de plată, modalitățile de încasare și repartizarea sumelor
prevăzute în Anexă 1, pentru taxa de habitat datorată pentru anul 2018, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 Cheltuielile pentru activitatea de colectare și transport deșeuri menajere, de la
gospodăriile populației din localitățile comunei Movilă Miresii la punctul de colectare în
cuantum de 1 leu/persoană/luna, vor fi suportate din taxa de habitat, stabilită la art. 1 și 2.
Art.4 Cheltuielile pentru activitatea de transport deșeuri menajere, de la punctul de
colectar la Depozitul ecologic Muchea, în cuantum de 1 (un) leu/om/luna, vor fi suportate
din taxa de habitat, stabilită la art. 1 și 2.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Movilă Miresii.
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Art.6 Prin grijă secretarului comunei Movilă Miresii, prezenta hotărâre va fi publică precum și
persoanelor și instituțiilor interesate.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din dată de 29.11.2017, cu un număr de 11 voturi din numărul
total de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
LAZĂR CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 76
din 29 NOIEMBRIE 2017

privind: aprobarea achiziţionării de dulciuri destinate elevilor și preşcolarilor din
comuna Movilă Miresii cu ocazia Sărbătorilor din Decembrie 2017
Consiliul local al comunei Movilă Miresii întrunit în ședință ordinară în dată de
29.11.2017;
Având în vedere referatul d-lui primar, Panţuru Dumitru și referatul întocmit de
contabil;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială,
buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecția mediului, servicii și control;
În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b. alin.(4), lit. a și art. 45 din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă achiziționarea de dulciuri cu ocazia Sărbătorilor din Decembrie 2017
destinate elevilor şi preşcolarilor înscriși la Școală Gimnazială Movilă Miresii și structurile
acesteia.
Art.2 Se aprobă cheltuirea sumei de 26.250 lei din bugetul local (venituri proprii) pentru
achiziția bunurilor prevăzute la art. 1.
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează serviciul financiarcontabil.
Art.4 Cu aducerea la cunoştinţă publică și instituțiilor interesate a prezentei hotărâri se
însărcinează secretarul comunei.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din dată de 29.11.2017, cu un număr de 11 voturi din numărul
total de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 77
din 29 NOIEMBRIE 2017
privind: modificarea Hotărârii Consilului local nr. 55 din 03.08.2017
Consiliul local al comunei Movil Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
dată de 29.11.2017;
Având în vedere:
- Solictarea nr. 57/14.06.2017 adresată de SC Evrika Eurodips SRL prin care solicită scutirea
de la plata impozitului pe terenul extravilan în suprafață de 354,84 ha teren cu amenajări
piscicole aflat în domeniul public al statului concesionat în baza contractului nr. 113/2014;
- Adresa APM Brăila nr. 6818/7.06.2017 prin care se confirmă că unitatea de acvacultură
“Lutul Alb” este situat în perimetrului ariilor naturale protejate ROSPA0048 și ROSCI0305;
- Adresa Instituției Prefectului jud. Brăila nr.8593/11.10.2017, prin care se solicită modificarea
HCL nr. 55/2017;
- Referatul de aprobare prezentat de dl.primar și referatul întocmit de dl. secretar;
- Avizele favorabile al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecția mediului, servicii și control și ale Comisiei juridice, administrație publică
locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor;
- Prevederile art. 464, alin(2), lit. n și alin.(3) din Codului Fiscal;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “b” , alin.(4), lit. “c”, și art. 45, alin.(1) și
(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Hotărârea Consiliului local nr. 55 din 3.08.2017 privind aprobarea scutirii de la plata
impozitului pe teren aferent anului 2017 pentru contribuabilul SC Evrika Eurodips SRL se
modifică după cum urmează :
“Art.1 va avea următorul cuprins:
Art.1 Se aprobă scutirea de la plata taxei pentrul terenul extravilan în suprafață de
354,84 ha, categoria teren cu amenajări piscole aflat în domeniul public al statului începând
cu dată de 1.01.2018.”
Art.2 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei prin
aparatul de specialitate.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege Prefectului județului și se
aduce la cunoștință publică și persoanelor interesate prin grijă secretarului comunei.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din dată de 29.11.2017 cu un număr de 11 voturi din numărul
total de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 78
din 29 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea plății cotizației pentru anul 2017 la Societatea Naţională de Cruce
Roşie din România, Filiala Judeţului Brăila
Consiliul local al comunei Movilă Miresi, întrunit în ședință odinară în dată de
29.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar, și referatul prezentat de dl. secretar ;
- Avizul favorabil al Comisiei juridice și pentru administrație publică locală;
prevederile art. 8 și art. 11, lit. i, din Legea nr. 139/1995 a Societățîi Naționale de Cruce
Roșie, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 36, alin.(1), alin. (2), lit. 3, alin. (7), lit. a, din Legea administra\iei publice
locale nr.215/2001, cu modific`rile și complet`rile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă plata cotizației în suma de 3500 lei pentru anul 2017 către Societatea
Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Județeană Brăila la care comună Movilă
Miresii este afiliată.
Art.2 Reprezentarea comunei Movilă Miresii, judeţul Brăila, în cadrul Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie din România, Filiala Județeană Brăila, se asigura de primarul comunei, dl.
Panţuru Dumitru.
Art.3 Cu aducerea la cunoștință publică și instituțiilor interesate a prezentei hotărâri se
însărcinează secretarul comunei .
Această hotărâre a fost adoptată în ședința publică la dată de 29.11.2017 cu un număr de 11 voturi, din
numărul total de 13 consilieri locali în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
LAZĂR CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 79
din 29 NOIEMBRIE 2017
privind: rectificarea bugetului local pe anul 2017
Consiliul Local al comunei Movilă Miresii, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară în
dată de 29.11.2017;
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Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar, și referatul prezentat de dna. Contabila;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecția mediului, servicii și control;
- Decizie AJFP 21/22.11.2017, privind rectificarea repartizării pe UAT a sumelor defalcate din
TVA și a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale;
Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 284/28.11.2017, privind rectificarea repartizări pe
UAT a procentului de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de
infrastructură care necesită cofinanțare locală pentru anul 2017;
- Art. 19, alin(2), art. 20, alin(1), lit. c, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,
cu modific`rile și complet`rile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “b” , alin.(4), lit. “a”, și art. 45, alin.(1) și
(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Bugetul local pentru anul 2017 secțiunea de dezvoltare se rectifică conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotatare.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate.
Art.3 Cu aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul
comunei.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din dată de 29.11.2017 cu un număr de 11 voturi din numărul
total de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 80
din 29 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009
Consiliul Local al Comunei Movilă Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la
dată de 29.11.2017:
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Movilă Miresii nr.20 din 26 martie 2014 privind
aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de
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alimentare cu apă și de canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin care s-a aprobat modificarea
Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea
de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă
și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Hotărârea nr.7 din 30.04.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670 din
10.09.2009 – a Adunării Generale a Asociației, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la
Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de
Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Adresa nr.1046 din 13.11.2017 a Asociației prin care ni s-a comunicat pentru aprobare Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu documentația susțînătoare;
- Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele – parte integrantă;
- Prevederile punctelor 25.1 și 25.6 ale Articolului 25 - Modificarea/ajustarea prețurilor și
tarifelor - din Titlul III - Sistemul de prețuri și tarife din Dispoziții Speciale - Partea Comună
a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de
Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile punctului 22.2 litera b) din Articolul 22 - Evaluarea lucrărilor referitoare la
Bunurile de Retur - și ale Articolului 23 – Facturarea lucrărilor finanțate de către utilizatori din Capitolul V - Evaluarea lucrărilor din Titlul ÎI – Sistemul de lucrări - din Dispoziții Speciale
- Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
Prevederile Articolului 11 – Verificarea Contoarelor – din Titlul I – Scopul și aria delegării - din
Dispoziții Speciale – Partea de Apă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
Prevederile Articolului 8 – Racordurile – din Titlul ÎI – Prestarea Serviciului - din Dispoziții
Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolului 56 - Modificarea de comun acord din Capitolul III – Modificarea
termenilor și condițiilor prezentului Contract de Delegare – Titlul IV – Dispoziții Finale din
Dispoziții Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile art.5 alin.1 litera g) punctul 1, art.5 alin.2 litera f) punctul 1 și punctul 4, art.16
alin.1, alin.2 litera a) și alin.3 literele a) și e), art.17 alin.1 litera d), alin.2 litera d) punctele 1 și
5, art.20 alin.1, alin.3 și alin.7, art.21 și ale art.26 litera c) din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Referatul de aprobare al primarului comunei;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) și lit.f), alin.5 lit.a), alin.6
lit.a) pct.14 și alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) și f), art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b)
și alin.6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, în formă prevăzută în
Anexă – parte integrantă din prezenta Hotărâre.
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(2) Actul Adițional nr.6 se va încheia între Delegatarul Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila în numele și pe seama membrilor Asociați și Operatorul S.C.
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.
Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, al cărei
membru este Comună Movilă Miresii, să semneze - în numele și pe seama Comunei Movilă
Miresii - Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin reprezentantul sau legal
Președintele Asociației, domnul Viorel Marian Dragomir.
Art.3 (1) Se acordă mandat special domnului Primar Panturu Dumitru, în calitate de
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Comună Movilă Miresii,
să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,
Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009.
(2) Se mandatează domnul Panturu Dumitru, Primarul Comunei Movilă Miresii, să
avizeze Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 încheiat între Delegatar și
Operator, în calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială
Comună Movilă Miresii.
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Movilă Miresii,
domnul Panţuru Dumitru, iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar al Hotărârii –
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila imediat după adoptare și altor
instituții interesate, în termenul legal.
Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție,
îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcție.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
LAZĂR CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 81
din 29 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Movilă Miresii pentru
perioada 2014-2020 – Varianta actualizată 2017
Consiliul Local al comunei Movilă Miresii, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară în
dată de 29.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar, Panturu Dumitru și referatul prezentat de
secretarul comunei;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică loala, juridică, apărarea ordinii și
liniștii publice, drepturilor cetățenilor;
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- Avizul favorabil al Comisiei Comisia pentru învățământ, sanatatr, cultură, protective socială,
activități sportive și de agrement;
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “e”, și art. 45, alin.(1) și (2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Movila Miresii pentru perioada
2014 - 2020 - Varianta Actualizată 2017 conform anexei care face integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Movilă Miresii și instituțiile subordonate.
Art.3 Cu aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul
comunei.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința din dată de 29.11.2017 cu un număr de 11 voturi din numărul
total de 13 consilieri în funcție, îndeplinindu-se cerință de majoritate din numărul voturilor consilierilor în funcție.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Movila Miresii şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
LAZĂR CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
DRĂGUŞ VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.67
din 06 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea Programului de măsuri edilitar gospodăreşti pentru anul 2018 la
nivelul comunei Bordei Verde
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
dată de 06.10.2017;
Având în vedere:
- Adresa nr.15549 din 11.09.2017,a Consiliului Județean Brăila – Direcția Tehnică și Lucrări
Publice;
- Expunerea de motive prezentată de d-nul Viceprimar, Petrea Aurel și raportul Primarului
comunei;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecția mediului, servicii și control ;
- Prevederile art. 3, 4, 9, 10 și 12 din O.G. nr. nr. 21 / 2002, privind gospodărirea
localităților urbane și rurale, modificată și completată prin Legea nr. 515/2002;
- Prevederile OUG 195/2005,privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr.426/2001,
privind regimul deșeurilor;
- Prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea
nr.180/2002, completată și modificată prin Legea nr.526/2004, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b. alin.(4), lit. e și lit. f din Legea nr. 215/2001, privind
administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală
republicată cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Programul de măsuri, pentru gospodărirea localităților comunei Bordei
Verde pentru anul 2018 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei
Bordei Verde;
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal Instituției Prefectului Județul
Brăila, Consiliului Județean Brăila, Primarului și Viceprimarului comunei, cât și celor
interesați, de către secretarul comunei.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.68
din 06 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea documentației tehnico economice, faza documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervențţe (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru
implementarea și realizarea obiectivului de investiţie - ”Extindere și modernizare Școală
sat Constantin Gabrielescu, comună Bordei Verde, judeţul Brăila”
Consiliul local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință extraordinară
în dată de 06.10.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar, Rotaru Dumitru și referatul compartimentului
de resort;
- Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control;
- Documentația tehnico economică faza DALI și indicatorii tehnico-economici ai
investiției ”Extindere și modernizare Școală sat Constantin Gabrielescu, comună Bordei
Verde, județul Brăila”;
- Prevederile art. 7(1), lit. c și art. 8 din OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului Național de
Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 5, lit. e, art. 6 (4), art. 8(3) din Ord. MDRAP nr. 1851/2013, pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013;
- Prevederile art.9(4) din HGR 907/2016,privind etapele de elaborare și conținutul cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiție finanțate din
fonduri publice;
- Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2003, privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit. d) precum și pe cele ale art.126 din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările
- OMDRAP nr. 1851/2013 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
PNDL
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată cu modificările și completările,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă documentația tehnico economică, faza documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru implementarea și realizarea
obiectivului de investiție ”Extindere și modernizare Școală sat Constantin Gabrielescu, comună
Bordei Verde, județul Brăila”
Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici ai investiției ,,Extindere și
modernizare Școală primară sat C-tin Gabrielescu, comună Bordei Verde, județul Brăila,
după cum urmează:
- Valoarea totală (ÎNV), inclusiv TVA: 2.857.492 lei, din care 2.660.920 lei de la bugetul de
stat și 196.572 lei de la bugetul local.
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Art.3 Finanțarea investiției prevăzute la art.1 va fi asigurată din bugetul de stat în cadrul
Programului Național de Dezvoltare locală și cofinanțat din bugetul local al comunei Bordei
Verde;
Art.4 Numărul copiilor deserviți de proiect este de 25;
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însărcinează primarul comunei Bordei
Verde, județul Brăila.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată și adusă la cunoștință publică și instituțiilor interesate
de către secretarul comunei.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința publică la dată de 06.10.2017 cu un număr de 9 voturi, din numărul
total de 11 consilieri locali în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.69
din 06 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiţie ,,Extindere şi
modernizare Școală sat Constantin Gabrielescu, comună Bordei Verde, judeţul Brăila”
Consiliul local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunitin ședință extraordinară
în dată de 06.10.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar, Rotaru Dumitru și referatul compartimentului
financiar contabil;
- Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control;
- Documentația tehnico economică faza DALI și indicatorii tehnico-economici ai investiției
„Extindere și modernizare școală primară sat Constantin Gabrielescu,comună Bordei Verde,
județul Brăila”;
- Prevederile art. 7(1), lit. c și art. 8 din OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului Național de
Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 5, lit. c, art. 6 (3), art. 8, art. 10(7) din Ord. MDRAP nr. 1851/2013, pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013;
- Prevederile art. 9(4) din HGR 907/2016, rivind etapele de elaborare și conținutul - cadru al
documentatiilortehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din
fonduri publice
- Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2003, privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit. d) precum și pe cele ale art.126 din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completarile,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Extindere și
modernizare Școală sat Constantin Gabrielescu, comună Bordei Verde, judeţul Brăila”, cu
suma de 196.572 lei, pentru plata unor categorii de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală cum sunt: cheltuieli pentru
obţinereaşi amenajarea terenului, studiile defezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor
de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit
energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii,
organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de
şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi
predare la beneficiar
Art.2 Valoarea cofinanțării pentru proiectul prevăzut la art.1, precum și cheltuelile de
întreținere și exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local;
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însărcinează primarul comunei
Bordei Verde, judeţul Brăila.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată și adusă la cunoștință publică şi instituţiilor
interesate de către secretarul comunei.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința publică la dată de 06.10.2017 cu un număr de 9 voturi, din numărul
total de 11 consilieri locali în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.70
din 06 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea implementării obiectivului de investiţie ”Înființare şi dotare cabinete
medicale în satele Lişcoteanca și C. Gabrielescu, comună Bordei Verde, judeţul Brăila”
Consiliul local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință extraordinară
în dată de 06.10.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de dl. primar, Rotaru Dumitru și referatul compartimentului
financiar - contabil;
- Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget - finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control;
- H.C.L. nr.56 din 31.08.2017,privind aprobarea documentației tehnico economice,faza
documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Înființare Cabinete medicale la nivelul localităților C-țîn
Gabrielescu și Lişcoteanca, comună Bordei Verde, județul Brăila’’;
H.C.L. nr.57 din 31.08.2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de
investiție ,,Înființare și dotare cabinete medicale în satele Lişcoteanca și C-tin
Gabrielescu,comună Bordei Verde,județul Brăila’’;
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- Documentația tehnico economică și indicatorii tehnico - economici ai investiției ”Înființare și
dotare cabinete medicale în satele Lişcoteanca și C. Gabrielescu, comună Bordei Verde,
județul Brăila”;
- Prevederile art. 7(1), lit. d și art. 8 din OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului Național de
Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 5, lit. d, art. 7, art. 8 din Ord. MDRAP nr. 1851/2013, pentru aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013;
- Prevederile art.9(4) din HGR 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al
documentației tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiție finanțate din
fonduri publice;
- Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2003, privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit. d) precum și pe cele ale art.126 din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată cu modificările și completările,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă implementarea proiectului ”Înființare și dotare cabinete medicale în satele
Lişcoteanca și C. Gabrielescu, comună Bordei Verde, județul Brăila”.
Art.2 Cheltuielile aferente proiectului vor fi asigurate din bugetul de stat în cadrul Programului
Național de Dezvoltare locală și cofinanțat din bugetul local al comunei Bordei Verde.
Art.3 Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăţi în cadrul proiectului.
Art.4 Numărul populației deservite de proiect este de 648 C-țîn Gabrielescu și 512 Lişcoteanca;
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezenței hotărâri se însărcinează primarul comunei Bordei
Verde, județul Brăila.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată și adusă la cunoștință publică și instituțiilor interesate
de către secretarul comunei.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința publică la dată de 06.10.2017 cu un număr de 9 voturi, din numărul
total de 11 consilieri locali în funcție.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.71
din 06 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit și instituirea
unui drept de trecere și acces, la conductele din sistemul de irigat, asupra unei
suprafețe de teren de 299,47 ha, aparțînând domeniului privat al comunei Bordei Verde
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cu destinația pășune în favoarea OUAI 7 BH Bordei Verde, în vederea realizării
investiției ,,Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații OUAI 7 BH Bordei
Verde- Stație pompare SPP 7 BH”
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință
extraordinară în dată de 06.10.2017;
Având în vedere:
- Cererea adresată de Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 7 BH Bordei Verde,
având CIF 23857485,cu sediul în comună Bordei Verde, județul Brăila, înregistrată la
primăria comunei Bordei Verde sub nr.5106 din 20.09.2017, cu privire la aprobarea executării
de lucrări necesare implementării Proiectului ,,Modernizare și reabilitare infrastructură de
irigații OUAI 7 BH Bordei Verde - Stație de pompare SPP7 BH, precum și pentru acordarea
accesului pentru întreținerea acesteia,pe suprafață de 299,47 ha pășune, situată pe teritoriul
comunei Bordei Verde, aferentă OUAI 7 BH Bordei Verde;
- Documentația tehnică a proiectului, Planul de amplasare în zona, memoriu tehnic pentru
eliberarea certificatului de urbanism;
- Expunerea de motive a Primarului și Referatul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului;
- Prevederile art.15,lit.e din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții,republicată și actualizată;
- Prevederile HCL nr.48/20.07.2017 privind aprobarea însușirii Inventarului actualizat al unor
bunuri din domeniul privat al comunei Bordei Verde;
- Prevederile art.693,alin.1,art.617 din Legea nr.287/2009, noul Cod Civil, cu modificările și
completările ulterioare, privind dreptul de superficie;
- Prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001, a administrației publice
locale,republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile cărților funciare cu privire la identificarea terenurilor prin număr parcelar și
tarla,număr cadastral și număr carte funciară;
- Prevederile raportului de avizare întocmit de comisia de specialitate din cadrul Consiliului
Local Bordei Verde;
- Faptul că proiectul de investiție mai sus amintit este de interes public local;
În temeiul prevederilor art.45, alin.1, art.115, lit.b și 124 din Legea nr.215/2001, a
administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit și instituirea unui
drept de trecere și acces,la conductele din sistemul de irigat asupra unei suprafețe de 299,47
ha aparțînând domeniului privat al comunei Bordei Verde cu destinația pășune în favoarea
OUAI 7 BH Bordei Verde, în vederea implementării proiectului de investiției ,,Modernizarea și
reabilitarea infrastructurii de irigații OUAI 7 BH Bordei Verde - Stație pompare SPP 7
(2) Terenul menționat la alin.1 este înscris în Cartea funciară a comunei Bordei Verde,
având următoarele numere cadastrale: T2, P8 = nr.cadastral 71121; T2, P8/1 = nr.cadastral
73888; T2, P8/2 = nr.cadastral 73890; T37, P384 = nr.cadastral 73911; T37, P384/1 =
nr.cadastral 73841; T37, P384/2 = nr.cadastral 73889; T37, P384/3 = nr.cadastral 73887;
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T38, P412 = nr.cadastral 73844, T39, P424 = nr.cadastral 73897; T43, P544 = nr.cadastral
73891; T40, P456 = nr.cadastral 73902; T44, P604/8 = nr.cadastral 73909; T42, P516 =
nr.cadastral 73843; T41, P515 = nr.cadastral 73839; T48, P632 = nr.cadastral73908.
(3) Dreptul de superficie cu titlu gratuit și dreptul de trecere și acces, la conductele din
sistemul de irigat se constituie pe perioada executării lucrărilor, cu condiția că intervenția/
investiția să se facă la zona limitrofă a suprafețelor de pășune, iar după finalizarea investiției/
intervenției, executantul lucrării să refacă covorul de iarbă pe suprafețele de pășune unde a
avut loc intervenția, redând respectivelor suprafețe de pășune formă avută inițial;
Art.2 Se aprobă modelul contractului de constituire a dreptului de superficie, conform anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.3 Se împuternicește Primarul comunei Bordei Verde, d-nul Dumitru Rotaru să reprezinte
comună Bordei Verde şi să semneze la notar contractual de constituire a dreptului de
superficie;
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin
afișare, respectiv se comunică Primarului comunei, Instituției Prfectului județul Brăila, în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, OUAI 7BH Bordei Verde, cât și celor
interesați.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.72
din 06 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea Rectificării bugetului local pe anul 2017
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședința extraordinară
în dată de 06.octombrie.2017;
Având în vedere:
- Adresa nr.52.190 din 19.09.2017, transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Brăila;
- Decizia nr.19 din 19 septembrie 2017 transmisă de către Administrația Juudeţeană a
Finanțelor Publice Brăila, privind redistribuirea și rectificarea repartizării pe unități
administrative - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuelilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiului Brăila, pe
anul 2017;
- Referatul, întocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
- Hotărârea Consiliului Local nr.24/2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017;
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În conformitate cu:
- Prevederile Legii nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificările și completările
ulterioare ;
- Prevederile Legii nr.6/2017, a bugetului de stat pe anul 2017 ;
- Prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informații de interes public și ale HG
nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001,
pentru respectarea transparenței;
Văzând raportul de avizare al proiectului, întocmit de Comisia buget - finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;
În temeiul prvederilor art.36, alin.4, lit.a, art.45 pct.2 lit.a, art.115,alin.1, lit.b din Legea
nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local propriu pe anul 2017, conform anexei parte
componentă la prezenta;
Art.3 Prin grijă secretarului comunei Bordei Verde, prezenta hotărâre se va comunica
Instituției Prefectului Județul Brăila, primarului comunei, compartimentului financiar contabil,
cât și tuturor celor interesați.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.73
din 06 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea unui schimb de teren în suprafaţă de 212 mp, aparțînând
domeniului privat al comunei Bordei Verde, identificat în CV7, P233 și prin C.F.71149
Bordei Verde, nr.cadastral 71149 din total suprafta inventariată de 2976 mp,cu un teren
în suprafață de 417 mp aparțînând numitului Drenea Ionel, identificat în CV7,P235,236
C.F.nr.71275 și număr cadastral 74237
Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Brăila, întrunit în ședința extraordinară
în dată de 06.10.2017;
Având în vedere:
- Expunerea de motive, a primarului comunei D-nul Dumitru Rotaru;
- Raportul de specialitate, al Compartimentului de resort, prin care se propune, spre
aprobare, schimbul de terenuri între Primăria comunei Bordei Verde şi persoană fizică, D-nul
Drenea Ionel;
- Acordul domnului Drenea Ionel cu privire la schimbul de teren cu primăria comunei Bordei
Verde;
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- Raportul de avizare, al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Bordei Verde;
- Prevederile extrasului de Carte Funciară nr.71275 – Drenea Ionel;
- Prevederile extrasului de Carte Funciară nr.71149 – Primăria Bordei Verde
- Planurile de Situație – teren primărie și teren Drenea Ionel;
- Rapoartele de evaluare întocmite de evaluator autorizat Androniu Cosmin
nr.5327/04.10.2017 - 212 mp proprietatea privată a comunei Bordei Verde și
nr.5326/04.10.2017 – 212 mp proprietatea numitului Drenea Ionel;
- Poziția 11 din Anexă privind Inventarului bunurilor din domeniul privat, aprobat prin HCL
nr.48/20.07.2017;
- Prevederile art. 4 din Legea nr.213/1998- privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia;
- Prevederile art. 121 alin.(1), alin.(2) și (4) din legea nr.215/2001 - legea administrației
publice
locale,
republicată,
cu
modificările și
completările
ulterioare;
- Prevederile art.10, art. 36 alin. (2) lit.c), alin.5, lit.d din legea nr. 215/2001 - legea
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.36, alin.1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.863 din Codul Civil
În temeiul art.45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se însușesc Rapoartele de evaluare întocmite de către expertul evaluator Androniu
Cosmin, în vederea efectuării schimbului de terenuri având că obiect:
-Terenul proprietate privată a comunei Bordei Verde,în suprafață de 212 mp,identificat în
CV7,P233 și CF 71149 Bordei Verde și nr.cadastral 71149,la o valoare de piață de 5102 lei,
reprezentând 24,07 lei /mp;
- Terenul proprietatea numitului Drenea Ionel în suprafață de 212 mp,identificat în
CV7,P235,236 și CF 71275 – Drenea Ionel - dezmembrat în două loturi,la o valoare de piață
de 2592 lei,reprezentând 12,22 lei/mp;
Art.2 Se aprobă efectuarea schimbului de terenuri fără sultă,între Primăria comunei Bordei
Verde și d-nul Drenea Ionel,cu suportarea de către Primăria Bordei Verde a taxelor notariale,
terenurile fiind identificate la art.1, din prezenta hotărâre, după cum urmează:
- Primăria comunei Bordei Verde preda numitului Drenea Ionel terenul în suprafață de 212
mp,din total suprafață inventariată de 2976 mp, identificat în CV7,P233 și CF71149,având o
valoare de 5102 lei, reprezentând 24.07 lei/mp;
- Drenea Ionel preda Primăriei comunei Bordei Verde terenul în suprafață de 417 mp( 212
mp și 205 mp în compensare în aceeași zona), identificat în CV7,P235,236 și CF 74237,
nr.cadastral 74237, lot 2,motivat de faptul că terenul sau are valoarea de piață de 2592
lei,mai mică decât terenul proprietate privată al comunei Bordei Verde, care are o valoare de
piață mai mare și este situat în ,,zona centrală cu deschidere la DJ211A’’ a localității Bordei
Verde;
Art.3 De la dată prezentei se vor face toate demersurile în vederea modificării și completării
Cărților Funciare cu privire la cele două imobile supuse schimbului, iar taxele ocazionate de
încheierea actelor în formă autentică, vor fi suportate de către Primăria comunei Bordei
Verde;
Art.4 Terenul în suprafață de 417 mp,conform prezentei hotărâri se va înscrie în domeniul
privat al comunei, având destinația construcție garaj mașini și utilaje din dotarea primăriei;
Art.5 Persoană nemulțumită de prezentul act administrativ, se poate adresa cu plângere
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instanței de contencios administrativ competențe, în condițiile legii nr. 554/2004 – legea
contenciosului
administrativ.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică prin grijă secretarului comunei: - Instituției Prefectului
județul Brăila - Primarului comunei D-nul Dumitru Rotaru, D-lui. Drenea Ionel, OCPI Făurei,
cât și tuturor celor interesați și se afișează la sediul instituției .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.74
din 06 OCTOMBRIE 2017
privind: amplasarea, finanţarea și executarea unui Monument al eroilor în cvartal 45,
parcelă 1118 din localitatea Bordei Verde, comună Bordei Verde, judeţul Brăila, în
perimetrul Parohiei Bordei Verde, pe o suprafață de 1848,00 mp cu acces din DJ 211A,
teren proprietatea Parohiei Bordei Verde, având categoria de folosință curți –
construcții
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință
extraordinară în dată de 06.10.2017;
Având în vedere:
- Motivația grupului de inițiativa din cadrul locuitorilor comunei;
- Dovadă proprietății terenului făcută prin T.P. nr.27009 - 15399 și extras CF 73521 – Parohia
Bordei Verde;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bordei Verde;
- Referatul de specialitate al compartimentului financiar contabil;
- Proiectul și devizul de lucrări întocmit de B.I.A. Luca Gheorghe Brăila;
- Avizul Arhitectului Șef al Consiliului Județean Brăila;
- Avizul Arhiepiscopiei Dunării De Jos nr.3983 din 04.10.2017;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bordei Verde;
- Prevederile Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public și Legii nr.489/2006,privind
libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările
ulterioare;
- Dispozițiile art.36 alin.2, lit.d, alin.6, pct.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a, art.45 alin.1 și art.115,alin.1, lit.b, alin.3 lit.a și
b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și
completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă amplasarea,finanțarea și executarea unui Monument al eroilor în cvartal
45,parcelă 1118 din localitatea Bordei Verde, comună Bordei Verde, județul Brăila, în
perimetrul Parohiei Bordei Verde, pe o suprafață de 1848,00 mp, cu acces din DJ 211A,
teren proprietatea Parohiei Bordei Verde, având categoria de folosință curți - construcții;
Art.2 Se aprobă Devizul de lucrări pentru efectuarea lucrării, amplasării Monumentului eroilor
în valoare estimată de 59.230,80 lei cu TVA și valoare contract de 32.000 lei;
Art.3 Plata sumei prevăzute la art.2 se va face din bugetul local al comunei Bordei Verde;
Art.4 Hotărârea se va comunica prin grijă secretarului comunei, Instituției Prefectului județul
Brăila, în vederea exercitării controlului de legalitate, Compartimentului financiar contabil,
Primarului comunei care o va aduce la îndeplinire prin aparatul de specialitate și va fi făcută
publică prin afișare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.75
din 06 OCTOMBRIE 2017
privind: dezmembrarea unui teren aparțînând domeniului privat al comunei Bordei
Verde, Judeţul Brăila, cvartal 7, parcelă 135,139,140, nr. cadastral 70899, localitatea
C-tin Gbrielescu, în suprafață totală de 72112 mp
Consiliul local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședința extraordinară
în dată de 06.10.2017;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a D-lui Primar Rotaru Dumitru;
- Referatul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- Documentațiile tehnice întocmite în vederea demembrarii terenului proprietate private a
comunei Bordei Verde, situat în sat C-tin Gabrielescu, cvartal 7, parcelă 135,139,140, număr
cadastral 70899, în suprafață totală de 72110 mp conform acte și 72112 mp, conform
măsurători, suprafață construită la sol 710 mp;
- Prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată cu modificările
și completările ulterioare, prevederile art.23 lit.h, art.132, alin.1 respectiv art.135 alin.1, lit a și
alin 3 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și
înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c și art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă dezmembrarea unui teren proprietate privată a comunei Bordei Verde, situat
în localitatea C-tin Gabrielescu, cvartal 7, parcelă 135,139,140, număr cadastral 70899, în
suprafață totală de 72.112 mp, în 5 loturi astfel:
- Lotul nr.1 cu număr cadastral 74160 în suprafață de 48.990 mp,situat în localitatea C-tin
Gabrielescu, proprietatea UAT Bordei Verde – cu acces prin poartă la drumul din zona
cimitirului;
- Lotul nr.2 cu număr cadastral 74161 în suprafață de 18.000 mp, situate în localitatea C-tin
Gabrielescu, proprietatea UAT Bordei Verde, concesionat de SC Radial Service SRL – cu
acces prin stradă Morii;
- Lotul nr.3 cu număr cadastral 74162 în suprafață de 3.253 mp, situat în localitatea C-tin
Gabrielescu, proprietatea UAT Bordei Verde – cu acces prin lotul 2 cu servitude de trecere;
- Lotul nr.4 cu număr cadastral 74163 în suprafață de 1.159 mp, situate în localitatea C-tin
Gabrielescu, proprietatea UAT Bordei Verde - cu acces prin stradă Morii;
- Lotul nr.5 cu număr cadastral 74164 în suprafață de 710 mp, construcția C1, constructive
parter cu destinația magazine executată din caramita, acoperită cu table și plăci azbociment,
formată din 5 compartimente magazine, cu instalație electrică. Suprafață construită la sol =
710 mp2 compartimente magazine, proprietatea UAT Bordei Verde,c oncesionate de SC
Radiall Service SRL – accesul în lotul 5 se face prin lotul nr.2 cu servitude de trecere.
Art.2 Reprezentarea grafică a celor 5 loturi de teren este evidențiată în documentația
cadastrală anexată la prezenta hotărâre;
Art.3 Se împuternicește Primarul comunei Bordei Verde să semneze actul autentic de
dezmembrare al terenului ce face obiectul prezentei hotărâri;
Art.4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei
comunei Bordei Verde;
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grijă secretarului comunei Instituției Prefectului
județul Brăila, Prmarului comunei, compartimentului urbanism în vederea aducerii la
îndeplinire.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.76
din 06 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea raporturilor de evaluare și a caietului de sarcini în vederea vânzării
prin licitație publică a unor imobile din domeniul privat al comunei Bordei Verde,
județul Brăila, situate în localitățile Bordei Verde și C-tin Gabrielescu
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință extraordinară
în dată de 06.10.2017
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Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bordei Verde în calitatea să de inițiator;
- Raportul compartimentului de resort, întocmit de compartimentul cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, în susținerea proiectului de hotărâre;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bordei
Verde;
- Rapoartele de evaluare, întocmite de expert evaluator autorizat Iulian Cosmin Androniu din
cadrul S.C.ANDRONIU CONSULTING S.R.L.
- Prevederile Caietul de sarcini întocmit;
- Dispozițiile art.1650 și următoarele din noul Cod Civil;
- HCL nr.48/2017, privind aprobarea însușirii inventarului actualizat al unor bunuri din
domeniul privat;
- Prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia;
- Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparent decizională în administrația
publică;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.115, alin.1, lit.b,
art.117, lit.a, art.123, alin.1 și 2 din Legea nr.215/2001,privind administrația publică locală,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Se însușește raportul de evaluare al imobilului teren intravilan în suprafață de 390
mp,din intravilanul sat C-tin Gabrielescu, CV 13, P289, CF71148, proprietatea comunei
Bordei Verde - domeniul privat, întocmit de evaluator autorizat Iulian Cosmin Androniu –
S.C.Androniu Consulting S.R.L., conform Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Se stabilește prețul de vânzare,conform raportului de evaluare a terenului intravilan,
în suprafață de 390 mp,înscris în C.F.71148,CV13,P289 din localitatea C-tin Gabrielescu
proprietatea comunei Bordei Verde - domeniul privat, la prețul de 9,12 lei/mp;
Art.2 (1) Se însușește raportul de evaluare al imobilului teren intravilan în suprafață de 29mp,
din intravilanul sat Bordei Verde, CV7.P260, lot 4, CF 73417, proprietatea comunei Bordei
Verde - domeniul privat, întocmit de evaluator autorizat Iulian Cosmin Androniu –
S.C.Androniu Consulting S.R.L., conform Anexei 2 parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Se stabilește prețul de vânzare, conform raportului de evaluare a terenului intravilan,
în suprafață de 29 mp, înscris în C.F.73417, CV7, P260 din localitatea Bordei Verde
proprietatea comunei Bordei Verde - domeniul privat, la prețul de 19,6 lei/mp ;
Art.3 (1) Se însușește raportul de evaluare al imobilului teren indiviz cu suprafață de 27 mp
și construcția Al2/3, în suprafață de 17,78 mp, din intravilanul sat Bordei Verde, CV7, P260,
Ap.2/3, CF70286, proprietatea comunei Bordei Verde, domeniul privat, întocmit de evaluator
autorizat Iulian Cosmin Androniu – S.C.Androniu Consulting S.R.L.,conform Anexei 3 parte
integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Se stabilește prețul de vânzare, conform raportului de evaluare a construcției, în
suprafață de 17,78 mp și teren indiviz 27 mp, înscris în CF 70286 din localitatea Bordei Verde
proprietatea comunei Bordei Verde - domeniul privat, la prețul de 3400lei construcția și 363
lei terenul – Total 3763 lei;
Art.4 Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise și instrucțiunile pentru
ofertanți, conform Anexei 4 parte integrantă din prezenta hotărâre;
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Art.5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul prin aparatul de
specialitate;
Art.6 Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei
și comunicarea acesteia Instituției Prefectului județul Brăila, Primarului, compartimentului
urbanism, compartimentului financiar contabil.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.79
din 10 NOIEMBRIE 2017

privind: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.65/18.09.2017,privind acordarea unui
stimulant financiar pentru nou - născuți
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
dată de 10.11.2017;
Țînând cont de faptul că:
- Legea nr.292/2011- legea asistenței sociale și Legea nr.272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, nu prevăd în mod expres acordarea unui astfel de stimulant
și prevăd numai anumite beneficii sociale acordate copiilor din cadrul familiei;
- În acest sens se pot evita anumite probleme privind justificarea banului public în urmă unor
controale de audit financiar efectuate de Camera Județeană de Conturi Brăila;
- Referatul întocmit de secretarul comunei, cu privire la efectele negative asupra bugetului
local, pe care poate să le producă o astfel de hotărâre;
În temeiul prevederilor art.36, alin.6, lit.a, pct.2, alin.9, art.45, alin.1 și ale art.115, alin.1,
lit.b, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.65/18.09.2017, privind acordarea
unui stimulent financiar pentru nou-născuți;
Art.2 Compartimentul financiar contabil și compartimentul asistență socială din cadrul
Primăriei comunei Bordei Verde, vor lua act de prevederile prezentei hotărâri, în vederea
ducerii la îndeplinire;
Art.3 Secretarul comunei Bordei Verde, va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției
Prefectului, județul Brăila, compartimentului financiar contabil, compartimentului asistență
socială, cât și tuturor celor interesați.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.80
din 10 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea revocării HCL nr.74 din 06.10.2017 privind amplasarea, finanțarea și
executarea unui Monument istoric, dedicat eroilor căzuți pentru apărarea patriei, în
cvartal 45, parcelă 1118, din sat Bordei Verde, comună Bordei Verde, județul Brăila, în
perimetrul Bisericii Sf.Dumitru Bordei Verde, pe o suprafață de 1848 mp, cu acces din
DJ 211A, teren proprietate privată a Bisericii Sf.Dumitru, având categoria de folosință
curți - construcții
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
dată de 10.11.2017;
Având în vedere:
- Faptul că ulterior adoptării prezentei hotărâri a fost identificat un alt amplasament pentru
executarea Monumentului Istoric, dedicat eroilor căzuți pentru apărarea patriei, la nivelul
localității Bordei Verde;
- Expunerea de motive a primarului comunei;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1, lit.c, al.4, lit.a, d, f, art.45, alin.1 și ale art.115,
alin.1, lit.b, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.74 din 06.10.2017 privind
amplasarea, finanțarea și executarea unui Monument Istoric, dedicat eroilor căzuți pentru
apărarea patriei, în cvartal 45,parcelă 1118, din sat Bordei Verde, comună Bordei Verde,
județul Brăila, în perimetrul Bisericii Sf.Dumitru Bordei Verde, pe o suprafață de 1848 mp, cu
acces din DJ 211A, teren proprietate privată a Bisericii Sf.Dumitru, având categoria de
folosință curți - construcții și sistarea tuturor procedurilor de avizare în acest sens;
Art.2 Se aprobă identificarea unui alt amplasament în zona centrală a localității Bordei Verde
în vederea executării construcției ,,Monument istoric, dedicat eroilor căzuți pentru apărarea
patriei’’;
Art.3 Secretarul comunei Bordei Verde va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției
Prefectului, județul Brăila, compartimentului urbanism din cadrul Primăriei, cât și tuturor celor
interesați.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.81
din 10 NOIEMBRIE 2017
privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al
Comunei Bordei Verde în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila
Consiliul Local al Comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la
dată de 10.11. 2017;
Având în vedere:
- Raportul nr.1306/27.10.2017 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA”
Brăila, privind necesitatea acordării unui mandat special Primarului Comunei, în calitate
de reprezentant legal, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota:
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea
prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că obiect
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”;
- Actul Adițional nr. 8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că obiect:
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”.
- Hotărârea
Consiliului
Local
al
Comunei
Bordei
Verde
nr.
68
din
19.12.2012 privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de transport deșeuri
menajere de la punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la Depozitul
ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având că obiect “Delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de
colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” - art.9 alin
(4) alin (5) și alin (6);
- Prevederile Legii 51/2006 (republicată, actualizată) a serviciilor comunitare de utilități
publice art. 10 alin (5) și art. 8 alin (3) lit k;
- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bordei Verde;
- Raportul de avizare al proiectului emis de comisia de specialitate din cadrul Consiliului
Local Bordei Verde;
În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul
14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) din Legea administrației publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se acordă mandat special domnului Rotaru Dumitru , primarul Comunei Bordei
Verde, că reprezentant legal al Comunei Bordei Verde, în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, să voteze:
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea
prevederilor art.9 din contractul de concesiune nr 390/287/17.06.2013, având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea;
- Actul Adițional nr. 8 la Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 având că obiect:
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”;
- Actul Adițional nr. 8 se va încheia între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO
DUNĂREA” Brăila, în calitate de concedent, în numele și pe seama membrilor Asociați și
SC RECORWOOD SRL, în calitate de concesionar.
Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila,
cu sediul în municipiul Brăila, str Șoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, județul Brăila, înscrisă în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Grefă Judecătoriei Brăila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al
cărei membru este Comună Bordei Verde, să semneze în numele și pe seama
Comunei Bordei Verde Actul Adițional nr. 8 la
Contractul de concesiune nr.
390/287/17.06.2013 având că obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de
transport deșeuri menajere de la punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea
acestora la depozitul ecologic Muchea”, prin reprezentantul sau legal Președintele Asociației,
Domnul Francisk Iulian Chiriac .
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Rotaru Dumitru
personal prin participarea la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO DUNĂREA” Brăila.
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila și altor instituții interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.82
din 10 NOIEMBRIE 2017

privind: Aprobarea vânzării directe către d-na Botezatu Carmen - Valentina,
reprezentanta SC Valcarm Com SRL C-tin Gabrielescu, a terenului intravilan aferent
construcției deţinute în proprietate, teren proprietate privată a UAT Bordei Verde,
situat în cvartalul 13, parcelă 289
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Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la
dată de 10.11.2017;
Având în vedere:
- Cererea formulată de D-na Botezatu Carmen - Valentina, înregistrată sub nr.
5527/17.10.2017, reprezentant al SC Valcarm Com SRL C-tin Gabrielescu, care în calitatea
de proprietar de bună credință al construcției, solicită cumpărarea terenului aferent în
suprafață de 390 mp, proprietate privată a comunei Bordei Verde, că urmare a exercitării, în
condițiile legii, a dreptului sau de preemțiune, izvorât din dreptul de proprietate asupra
construcției;
- Expunerea de motive a Primarului comunei d-nul Rotaru Dumitru;
- Referatul de specialitate întocmit de secretarul comunei;
- Raportul de evaluare întocmit pentru imobilul - teren intravilan din domeniul privat al
comunei, situat în cvartalul 13, parcelă 289;
- Prevederile art.4 și 5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia, coroborat cu dispozițiile art.123 alin.1 și 3 din Legea nr.215/2001 a administrației
publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.6 și 7 din Legea nr.52/2003 privind transparență decizională în administrația
publică;
- Raportul de avizare a proiectul emis de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local
Bordei Verde;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.1, alin.2, lit.c), alin.5, lit.b) art. 45, art. 121 și art.123,
alin.1 și alin. 3 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă vânzarea directă către d-na Botezatu Carmen - Violeta, reprezentanta SC
Valcarm Com SRL a imobilului – teren intravilan în suprafață de 390 mp, teren proprietate
privată a UAT Bordei Verde, situat în cvartalul 13, parcelă 289, ca urmare a exercitării, în
condițiile legii a dreptului sau de preemțiune;
Art.2 Se aprobă prețul vânzării terenului la suma de 9,12 lei/mp.
Art.3 Se împuternicește primarul comunei, D-nul Rotaru Dumitru să facă demersurile, să
semneze și să depună toate diligențele necesare în vederea perfectării actelor de vânzare –
cumpărare notariale, pentru imobilul menționat la art. 1
Art.4 Costul operațiunilor de vânzare cumpărare vor fi suportate de către cumpărătorul
imobilului.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județul Brăila,
compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei, cât și celor interesați și va fi făcută
publică, prin grijă secretarului comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.83
din 10 NOIEMBRIE 2017
privind: probarea vânzării directe către d-nul Panait Dănuţ - Mihail, reprezentant al SC
Lordav Com SRL Bordei Verde, a imobilului din intravilanul localității Bordei Verde
CV7, P260, Ap2/3, CF70286-C1-U5, constituit din construcții în suprafață de 17,78 mp și
suprafață indiviză de 27 mp și terenul situat în CV7, P260, lot4, CF73417 în suprafață de
29 mp din proprietatea privată a UAT Bordei Verde
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
dată de 10.11.2017;
Având în vedere:
- Cererea formulată de D-nul Panait Dănuț - Mihail, înregistrată sub nr.5640/25.10.2017,
reprezentant al SC Lordav Com SRL Bordei Verde, care în calitatea de proprietar de bună
credință al construcției, solicită cumpărarea construcției în suprafață de 17,78 mp și
suprafață indiviză de 27 mp și terenul aferent construcției deținută în proprietate în suprafață
de 29 mp proprietate privată a comunei Bordei Verde, că urmare a exercitării, în condițiile
legii, a dreptului sau de preemțiune, izvorât din dreptul de proprietate asupra construcției;
- Expunerea de motive a Primarului comunei d-nul Rotaru Dumitru;
- Referatul de specialitate întocmit de secretarul comunei;
- Raportul de evaluare întocmit pentru imobilul - teren și construcție din domeniul privat al
comunei, situat în cvartalul 7, parcelă 260, Ap2/3, CF70286-C1-U5 și raportul de evaluare al
terenului intravilan în suprafață de 29 mp, situat CV7, P260, Lot 4, CF 73417;
- Prevederile art.4 și 5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia, coroborat cu dispozițiile art.123 alin.1 și 3 din Legea nr.215/2001 a administrației
publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.6 și 7 din Legea nr.52/2003 privind transparență decizională în administrația
publică;
- Raportul de avizare a proiectul emis de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local
Bordei Verde;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.1, alin.2, lit.c), alin.5, lit.b) art. 45, art. 121 și art.123,
alin.1 și alin. 3 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă vânzarea directă către d-nul Panait Dănuț - Mihail, reprezentant SC Lordav
Com SRL Bordei Verde a imobilului din intravilanul localității Bordei Verde, CV7, P260,
Ap2/3, CF70286-C1-U5, constituit din din construcție în suprafață de 17,78 mp și suprafață
indiviză de 27 mp din domeniul privat al comunei Bordei Verde, ca urmare a exercitării în
condițiile legii a dreptului sau de preemțiune;
Art.2 Se aprobă vânzarea directă către d-nul Panait Dănuț - Mihail, reprezentant SC Lordav
Com SRL Bordei Verde a imobilului – teren intravilan situat în CV7, P260, lot4, CF73417 în
suprafață de 29 mp, din proprietatea privată a comunei Bordei Verde, ca urmare a exercitării
în condițiile legii a dreptului sau de preemțiune;
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Art.3 Se aprobă prețul vânzării imobilului constituit din construcție în suprafta de 17,78 mp, la
suma de 3400 lei și suprafață de teren indiviză de 27 mp, la suma de 363 lei;
Art.4 Se aprobă prețul vânzării terenului în suprafață de 29 mp, la suma de 19,6 lei/mp.
Art.5 Se împuternicește primarul comunei, D-nul Rotaru Dumitru să facă demersurile, să
semneze și să depună toate diligențele necesare în vederea perfectării actelor de vânzare –
cumpărare notariale, pentru imobilele menționate la art. 1 și 2;
Art.6 Costul operațiunilor de vânzare cumpărare vor fi suportate de către cumpărătorul
imobilului.
Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județul Brăila,
compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei, cât și celor interesați și va fi făcută
publică, prin grijă secretarului comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.84
din 10 NOIEMBRIE 2017

privind: aprobarea însuşirii Inventarului actualizat al unor bunuri din domeniul privat al
comunei Bordei Verde, judeţul Brăila
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în dată
de 10.11.2017;
Având în vedere:
- Notă de fundamentare a comisiei de inventariere;
- Expunerea de motive întocmită de Primarul comunei, d-nul Rotaru Dumitru;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;
Ţînând cont de:
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.859(2), 876 din Codul Civil, aprobat prin Legea nr.287/2009,republicată cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.52/2003 privind transparență decizională în administrația publică;
- Legea nr.82/1991, republicată privind contabilitatea;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.c, art.45, alin.3, art.115, alin.1,
lit.b, art.119, art.121, alin.1, art.122 și art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă însușirea Inventarului actualizat al unor bunuri din domeniul privat al
comunei Bordei Verde, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
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Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată factorilor interesați pentru aducerea la îndeplinire
precum și Primarului comunei Bordei Verde și Instituției Prefectului județului Brăila, prin grijă
secretarului comunei.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.85
din 10 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea modificării şi completării titulaturii HCL nr.71 din 06.10.2017 privind
constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit și instituirea unui drept de trecere
și acces, la conductele din sistemul de irigat, asupra unei suprafețe de teren de 299,47
ha, aparțînând domeniului privat al comunei Bordei Verde cu destinația pășune în
favoarea OUAI 7 BH Bordei Verde, în vederea realizării investiției ,,Modernizarea şi
reabilitarea infrastructurii de irigaţii OUAI 7 BH Bordei Verde - Staţie pompare SPP 7
BH”
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
dată de 10.11.2017;
Având în vedere:
- Cererea adresată de Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 7 BH Bordei Verde,
având CIF 23857485, cu sediul în comună Bordei Verde, județul Brăila, înregistrată la
primăria comunei Bordei Verde sub nr.5106 din 20.09.2017, cu privire la aprobarea executării
de lucrări necesare implementării Proiectului ,,Modernizare și reabilitare infrastructură de
irigații OUAI 7 BH Bordei Verde - Stație de pompare SPP7 BH, precum și pentru acordarea
accesului pentru întreținerea acesteia, pe suprafață de 299,47 ha pășune, situată pe teritoriul
comunei Bordei Verde,aferentă OUAI 7 BH Bordei Verde;
- Documentația tehnică a proiectului, Planul de amplasare în zona, memoriu tehnic pentru
eliberarea certificatului de urbanism;
- Expunerea de motive a Primarului și Referatul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului;
- Prevederile art.15, lit.e din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată și actualizată;
- Prevederile HCL nr.48/20.07.2017 privind aprobarea însușirii Inventarului actualizat al unor
bunuri din domeniul privat al comunei Bordei Verde;
- Prevederile art.6, 7, 8 și 9 din Legea nr.138/2004 – îmbunătățiri funciare,republicată;
- Prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
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- Prevederile cărților funciare cu privire la identificarea terenurilor prin număr parcelar și tarla,
număr cadastral și număr carte funciară;
- Prevederile raportului de avizare întocmit de comisia de specialitate din cadrul Consiliului
Local Bordei Verde;
- Faptul că proiectul de investiție mai sus amintit este de interes public local;
În temeiul prevederilor art.45, alin.1, art.115, lit.b și 124 din Legea nr.215/2001, a
administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă modificarea și completarea titulaturii HCL nr.71 din 06.10.2017 privind,
constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit și instituirea unui drept de trecere și
acces,la conductele din sistemul de irigat asupra unei suprafețe de 299,47 ha aparțînând
domeniului privat al comunei Bordei Verde cu destinația pășune în favoarea OUAI 7 BH
Bordei Verde,în vederea implementării proiectului de investiției ,,Modernizarea și reabilitarea
infrastructurii de irigații OUAI 7 BH Bordei Verde - Stație pompare SPP 7 BH și va avea
următorul cuprins: ,,Aprobarea accesului la conductele din sistemul de irigat pe o suprafață
de 299,47 ha,aparțînând domeniului privat al comunei Bordei Verde cu destinația pășune a
O.U.A.I. 7 BH Bordei Verde, în vederea implementării proiectului de investiție,
,,Modernizarea și reabilitarea infrastructură de irigații OUAI 7 BH Bordei Verde - Stație
pompare SPP 7 BH’’;
(2) Terenul menționat la alin.1 este înscris în Cartea funciară a comunei Bordei Verde,
având următoarele numere cadastrale: T2, P8 = nr.cadastral 71121; T2, P8/1 = nr.cadastral
73888; T2, P8/2 = nr.cadastral 73890; T37, P384 = nr.cadastral 73911; T37, P384/1 =
nr.cadastral 73841; T37, P384/2 = nr.cadastral 73889; T37, P384/3 = nr.cadastral 73887;
T38, P412 = nr.cadastral 73844, T39, P424 = nr.cadastral 73897; T43, P544 = nr.cadastral
73891; T40, P456 = nr.cadastral 73902; T44, P604/8 = nr.cadastral 73909; T42, P516 =
nr.cadastral 73843; T41, P515 = nr.cadastral 73839; T48, P632 = nr.cadastral73908.
(3) Dreptul de trecere și acces, la conductele din sistemul de irigat se constituie pe
perioada executării lucrărilor, cu condiția că intervenția/investiția să se facă la zona limitrofă
a suprafețelor de pășune, iar după finalizarea investiției/intervenției, executantul lucrării să
refacă covorul de iarbă pe suprafețele de pășune unde a avut loc intervenția, redând
respectivelor suprafețe de pășune formă avută inițial;
Art.2 Prin grijă secretarului comunei, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin
afișare, respectiv se comunică Primarului comunei, Instituției Prfectului județul Brăila, în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, OUAI 7BH Bordei Verde, cât și celor
interesați.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.86
din 10 NOIEMBRIE 2017

privind: aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a comunei Bordei Verde la Asociaţia Grupul
de Acţiune Locală (G.A.L.) Câmpia Brăilei
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Consiliul local al comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
dată de 10.11.2017;
Având în vedere :
- Adresa nr.142 din 08.11.2017, comunicată de Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpia
Brăilei;
- Referatul compatimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Bordei Verde;
- Raportul comun de avizare favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
al Comunei Bordei Verde;
- Oportunitățile de finanțare prin Asociația Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Câmpia Brăilei;
- Prevederile O.U.G. nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit;
- Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 44/ 30.10.2014 privind aprobarea aderării Comunei Bordei
Verde, județul Brăila la Asociația Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Câmpia Brăilei ;
- Hotărârea nr.1/17.03.2017 a Adunării Generale a Asociației Grupul de Acțiune Locală
(G.A.L.) Câmpia Brăilei, prin care se stabilește cotizația anuală datorată de autoritățile
publice locale la suma de 1E/ locuitor/an;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, art.115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi
(7),art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cotizația anuală de 1E/locuitor/an a comunei Bordei Verde, județul Brăila
către Asociația Grupul de Acțiune Locală(G.A.L.) Câmpia Brăilei, conform Hotărârii Adunării
Generale nr.1/17.03.2017;
Art.2 Primarul comunei Bordei Verde, județul Brăila va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri prin compartimentul de contabilitate;
Art.3 Secretarul comunei Bordei Verde, județul Brăila va comunica un exemplar din prezenta
hotărâre, Instituției Prefectului județul Brăila, primarului comunei Bordei Verde,
Compartimentul contabilitate, Asociației G.A.L. Câmpia Brăilei, precum și tuturor celor
interesați.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ

MICLARU ANGELICA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.87
din 10 NOIEMBRIE 2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi DALI pentru obiectivul de
investiţie “Construire Garaj pentru utilajele şi maşinile din dotarea Primăriei comunei
Bordei Verde”
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Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila ,întrunit în ședință ordinară în
dată de 10.11.2017;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei, D-nul Rotaru Dumitru, cu privier la obiectivul de
investiție mai sus amintit;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei comunei Bordei Verde, prin care se
fundamentează oportunitatea și necesitatea inițierii acestei investiții;
- Prevederile Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor deconcesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Prevederile Legii nr.184/2016 privind mecanismul de prevenire a conflictului de interese în
procedura atribuirii contractelor de achiziție publică;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile Legii nr.6/2017privind Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- Prevederile HCL nr.24 din 13.03.2017,privind aprobarea bugetului local pentru anul fiscal
2017;
- Prevederile art.59 și art.61 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în consideraţie:
- Prevederile art.36 alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.d), din Legea administrației publice nr.215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HCL nr.75/29.12.2016, privind planul de achiziții și investiții ale comunei Bordei
Verde pe anul 2017;
- Prevederile HCL nr.73 din 06.10.2017 privind, aprobarea unui schimb de teren aparțînând
domeniului privat al comunei Bordei Verde, identificat prin CF73993 Bordei Verde,
nr.cadastral 117457, cu un teren aparținând numitului Drenea Ionel,identificat prin
CF71275,nr.cadastral 71275, fără sultă și însușirea rapoartelor tehnice de evaluare, întocmite
de evaluatorul autorizat în acest sens;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bordei Verde;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d și alin. (4), lit. a, art.45 alin (1) şi art.115
alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicălocală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici, devizul general și DALI pentru obiectivul
de investiție ,,Construire Garaj, pentru utilajele și mașinile din dotarea Primăriei comunei
Bordei Verde’’ conform anexelor părți componente la prezenta;
(2) Suma necesară achiziționării materialelor necesare investiției se vor asigura din
bugetul local al comunei Bordei Verde.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Comunei Bordei Verde și compartimentul financiar - contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Bordei Verde;
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grijă secretarului comunei, Instituţiei Prefectului
– Judeţul Brăila, Primarului comunei Bordei Verde, Compartimentului financiar contabil, cât și
tuturor celor interesaţi.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.88
din 10 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea Planului privind măsurile şi acţiunile care se întreprind la nivelul
comunei Bordei Verde pe perioada sezonului rece 2017 - 2018
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila întrunit în ședință ordinară în
dată de 10.11.2017;
Având în vedere:
- Prevederile art.121 alin.1 și 2 din Constituția României, republicată;
- Prevederile art.3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la
15.10.1985,ratificată prin Legea nr.199/1997;
- Prevederile art.7 alin.2 din Codul civil;
- Prevederile art.22 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și
completările ulterioare, republicată;
- HG nr.557/2016 – privind managimentul tipurilor de risc;
- OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Managiment al Situațiilor de Urgență,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005;
- Prevederile art.36 alin.1 și 2 lit.d și alin.6 lit.a, pct.8,din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Expunerea de motive a primarului;
- Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și cele ale art.115 alin.1, lit.b, din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Planul privind măsurile și acțiunile care se întreprind la nivelul comunei
Bordei Verde pe perioada sezonului rece 2017-2018, conform Anexei parte componentă la
prezenta;
Art.2 Se numește Colectivul de coordonare a activităților de dezapezire, asigurarea
circulației pe drumurile publice comunale, în următoarea componentă:
1. Rotaru Dumitru – Primar – Șef colectiv coordonare;
2. Petrea Aurel – Viceprimar;
3. Turbatu Emil – responsabil SVSU ;
4. Tudorie Marian - conducător utilaj dezapezire
Art.3 Primarul comunei Bordei Verde și membrii Colectivului de coordonare nominalizați la
art.2, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri;
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grijă secretarului comunei în termenul legal,
Instituției Prefectului Județul Brăila, Primarului comunei, Viceprimarului comunei,
responsabilului SVSU și persoanelor interesate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.92
din 10 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui teren în suprafeţe de 130
mp, situat în localitatea Bordei Verde, inclus în baza materială a unităţii de învăţământ
preuniversitar de stat Bordei Verde
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
dată de 10.11.2017;
Având în vedere:
- Prevederile art. 3 alin. (1) și alin. (4), din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică cu modificările și completările ulterioare;
- Anexa inventarului bunurilor care aparțin domeniului Public al comunei Bordei Verde,
aprobată prin HCL nr.77/24.10.2017 ;
- Prevederile art.112, pct.6 din Legea nr. 1/05.01.2011, a educației naționale cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile art. 36, alin (1), alin. (2), lit. c) și d), art. 5, lit.a), art. 6,lit. a), numărul 1, 4, din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bordei Verde, în calitate de inițiator al
proiectului de hotărâre;
- Referatul întocmit de compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului;
- Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației unui tren în suprafață de 130 mp,
situat în localitatea Bordei Verde, inclus în baza materială a unității de învățământ
preuniversitar de stat Bordei Verde;
Art.2 Prezenta hotărâre va intră în vigoare doar după obținerea avizului conform al
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Art.3 Prin grijă secretarului comunei prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului
județului Brăila, Primarului comunei Bordei Verde, Inspectoratului Școlar Județean Brăila,
Școlii Bordei Verde, cât și celor interesați.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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SECRETAR COMUNĂ
VIOREL ZODILĂ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.93
din 10 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobare actualizării devizului general şi indicatorii tehnico – economici ai
obiectivului de investiţie „Modernizare drumuri rurale, în cadrul comunei Bordei Verde,
jud. Brăila ”
Consiliul local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședința ordinară în
dată de 10.11..2017;
Având în vedere:
- Rerefatul de aprobare prezentat de dl. primar, Rotaru Dumitru;
- Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico - socială, buget - finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control;
- Indicatorii tehnico - economici ai investiției „ Modernizare drumuri rurale în cadrul comunei
Bordei Verde, județul Brăila”;
- Prevederile art. 7(1), lit. e și art. 8 din OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului Național de
Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 5, lit. e, art. 6 (4), art. 8, art. 10(7) din Ord. MDRAP nr. 1851/2013, pentru
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013;
- Prevederile art. 9(4) din HGR 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al
documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice;
- Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2003, privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit. d) precum și pe cele ale art.126 din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea devizului general și indicatorii tehnico –economici ai obiectivului
de investiție „Modernizare drumuri rurale, în cadrul comunei Bordei Verde, județul Brăila
Art.2 Se actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Modernizare drumuri
rurale în cadrul comunei Bordei Verde, județul Brăila”, după cum urmează :
Total General cu TVA inclus în suma de 5.471.731,54 lei.
DIN CARE
Buget Stat = 5.318.566,92 lei
Buget Local = 153.164,62 lei
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza primarul comunei
Bordei Verde, județul Brăila;
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată și adusă la cunoștință publică și instituțiilor
interesate de către secretarul comunei.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința publică la dată de 10.11.2017 cu un număr de 10 voturi, din numărul
total de 11 consilieri locali în funcție.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.94
din 10 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea instalării unui sistem de supraveghere video în punctele strategice
ale comunei Boredei Verde, județul Brăila
Consiliul Local al comunei Bordei Verde, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
dată de 10.11.2017;
Având în vedere:
- Expunerea de motive, formulată de D-nul Rotaru Dumitru, primarul comunei;
- Referatul întocmit de secretarul comunei;
- Raportul de avizare al proiectului întocmit de comisia de specialitate din cadrul Consiliului
local înregistrat sub nr.988 din 02.03.2016 ;
În conformitate cu prevederile:
- Art.17, alin.2 din HG nr.301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.333/2003 privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor –
republicată;
- Art.2, art.4, art.5, art.13 din Decizia nr.52/2012 a Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, privind prelucrarea datelor cu character personal
prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video;
- Art.36, alin.2, lit.d și alin.6, lit.a, pct.7, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor 36, pct.2, lit.b, c, d, art.45, art.115, alin.1, lit.b din Legea
nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Se aprobă instalarea unui sistem de supraveghere video, prin montarea de camere
video, în puncte strategice vulnerabile sub aspectul comiterii faptelor antisociale, având drept
scop prevenirea săvârșirii faptelor de natură antisocială sau de natură a aduce atingere
persoanelor și/sau bunurilor de pe domeniul public cât și creșterea gradului de siguranță a
cetățenilor de pe rază comunei Bordei Verde, județul Brăila;
(2) Punctele propuse pentru montare camere de supraveghere sunt identificate în
Anexă la prezenta hotărâre;
Art.2 Colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvăluirea sau orice alte
operațiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit
identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice, reprezintă operațiuni de prelucrare a
datelor cu caracter personal ce intră sub incidența prevederilor Legii 677/2001,pentru
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație
a acestor date, vor fi realizate de organele Poliției;
Art.3 Primarul comunei, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri;
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Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grijă secretarului comunei Instituției Prefectului
Județul Brăila, Primarului comunei, Poliției comunale, compartimentului financiar contabil, cât
și celor interesați.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Bordei Verde şi pe pagina proprie de internet.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA TRAIAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.69
din 27 NOIEMBRIE 2017
privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al
Comunei Traian în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO DUNĂREA” Brăila
Consiliul Local al Comunei Traian, județul Brăila, întrunit în ședință extraordonară la
dată de mai sus;
Având în vedere:
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Traian;
- Raportul nr. 1306/27.10.2017 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO
DUNĂREA” Brăila, privind necesitatea acordării unui mandat special Primarului Comunei, în
calitate de reprezentant legal, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota:
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea
prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că obiect
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”;
- Actul Adițional nr.8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”.
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Traian nr.77 din 21.12.2012 privind aprobarea
delegării prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de
colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având că obiect “Delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de
colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” - art.9 alin
(4) alin (5) și alin (6);
- Prevederile Legii 51/2006 (republicată, actualizată) a serviciilor comunitare de utilități
publice art. 10 alin (5) și art. 8 alin (3) lit k;
- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;
În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul
14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) din Legea administrației publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se acordă mandat special domnului Abăseacă Nicuşor, primarul Comunei Traian, ca
reprezentant legal al Comunei Traian, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, să voteze:
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și
Depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusă de concesionar, cu
respectarea prevederilor art.9 din contractul de concesiune nr 390/287/17.06.2013, având
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că obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de
la punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea;
- Actul Adițional nr.8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”;
- Actul Adițional nr.8 se va încheia între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO
DUNĂREA” Brăila, în calitate de concedent, în numele și pe seama membrilor Asociați și
SC RECORWOOD SRL, în calitate de concesionar.
Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila,
cu sediul în municipiul Brăila, str. Șoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, județul Brăila, înscrisă în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Grefă Judecătoriei Brăila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al
cărei membru este Comună Traian, să semneze în numele și pe seama Comunei Traian
Actul Adițional nr.8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”, prin reprezentantul sau legal Președintele Asociației, Domnul Francisk Iulian
Chiriac .
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Abăseacă Nicuşor
personal prin participarea la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO DUNĂREA” Brăila.
Art.4 Prin grija secretarului comunei Traian prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor
interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
NAZÂRU NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
GIUGIUC DANIELA NICOLETTA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA TRAIAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.70
din 27 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009
Consiliul Local al Comunei Traian, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
mai sus;
Având în vedere:
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Traian, judeţul Brăila;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Traian nr.18 din 31.03.2014 privind aprobarea
Actului Adiţional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la
Dispoziţii Speciale – Partea de Apă şi a Anexei 2 la Dispoziţii Speciale – Partea de
Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
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- Hotărârea nr.7 din 30.04.2014 privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.670 din
10.09.2009 – a Adunării Generale a Asociaţiei, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la
Dispoziţii Speciale – Partea de Apă şi a Anexei 2 la Dispoziţii Speciale – Partea de
Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Adresa nr.1046 din 13.11.2017 a Asociaţiei prin care ni s-a comunicat pentru aprobare –
Actul Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu documentaţia susţinătoare;
- Actul Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – cu Anexele – parte integrantă ;
- Prevederile punctelor 25.1 si 25.6 ale Articolului 25 – Modificarea/ajustarea preţurilor şi
tarifelor - din Titlul III – Sistemul de preţuri şi tarife din Dispoziţii Speciale – Partea Comună a
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile punctului 22.2 litera b) din Articolul 22 – Evaluarea lucrărilor referitoare la
Bunurile de Retur şi ale Articolului 23 – Facturarea lucrărilor finanţate de către utilizatori – din
Capitolul V – Evaluarea lucrărilor din Titlul II – Sistemul de lucrări – din Dispoziţii Speciale Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolului II – Verificarea Contoarelor – din Titlul I – Scopul şi aria delegării –
din Dispoziţii Speciale – Partea de Apă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolului 8 – Racordurile – din Titlul II – Prestarea Serviciului – din Dispoziţii
Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentatie cu Apă şi de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolulul 56 – Modificarea de comun acord din Capitolul III – Modificarea
termenilor şi condiţiilor prezentului Contract de Delegare – Titlul IV – Dispoziţii Finale din
Dispoziţii Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă şi de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile art.5 alin.1 litera g) punctul 1, art.5 alin.2 litera f) punctul 1 şi punctul 4, art.16
alin.1, alin.2 litera a) şi alin.3 literele a) şi e), art.17 alin.1 litera d), alin.2 litera d) punctele 1 si
5, art.20 alin.1, alin.3 şi alin.7, art.21 şi ale art.26 litera c) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit d), alin.4 lit.e) şi lit.f), alin.5 lit a),alin.6
lit.a) pct.14 şi alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) şi f), art.62 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b)
şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă Actul Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, in forma prevazută in
Anexă – parte integrantă din prezenta Hotărâre.
(2) Actul Adiţional nr.6 se va incheia intre Delegatarul Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila in numele şi pe seama membrilor Asociaţi şi Operatorul
S.C. Compania de Utilitaţi Publice Dunărea Brăila S.A.
Art.2 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, al carei
membru este Comuna Traian, sa semneze – in numele şi pe seama Comunei Traian – Actul
Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă
şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin reprezentantul sau legal Preşedintele Asociaţiei,
domnul Viorel Marian Dragomir.
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Art.3 (1) Se acordă mandat special domnului Primar Abăseacă Nicuşor, în calitate de
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Traian, să
voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,
Actul Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009.
(2) Se mandatează domnul Abăseacă Nicuşor, Primarul Comunei Traian, să avizeze
Actul Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 încheiat între Delegatar şi Operator, în calitate de
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Traian.
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Traian domnul
Abăseacă Nicuşor, iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar al Hotărârii – Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila imediat după adoptare şi altor instituţii
interesate, în termenul legal.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Traian şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
NAZÂRU NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
GIUGIUC DANIELA NICOLETTA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.40
din 15 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii:
“Înfiinţare Centru Situaţii de Urgenţă Dudeşti în locaţia Garje Remiză PSI Comuna
Dudeşti, faza I”
Consiliul Local al comunei Dudeşti, judeţul Brăila;
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 64/30.03.2017 prin care se aprobă Regulamentul
pentru finanţarea asocierilor Judeţului Brăila - Consiliul Judeţean Brăila
cu unităţi
administrativ teritoriale - Consiliile Locale din judeţul Brăila în vederea realizarii unor obiective
de interes public şi alocarea unei sume sume din bugetul propriu al judeţului Brăila în
vederea susţinerii acestei finanţări;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”h”; alin.(6) lit.”a” pct.13; art.45 din Legea nr..215/2001 a
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Înfiinţare Centru
Situaţii de Urgenţă Dudeşti în locaţia Garje Remiza PSI Comuna Dudeşti” faza I conform
documentaţiei tehnice întocmite în cadrul documentaţiei tehnice, prezentată în Anexa nr.1,
parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) :199127,25 lei (în preţuri – 12.10.2017, din
care:
C+M 199127,25 lei .
2. eşalonarea investiţiei :
- anul I; 199127,25 lei
3. durata de realizare 31.12.2017
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează: Primarul comunei
Dudeşti, Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dudeşti;
Art.3 Scretarul comunei Dudeşti va comunică în copie prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului judeţului Brăila;
- Primarului comunei Dudesti;
- Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Dudeşti şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ORĂŞANU ROMICĂ

DĂSCĂLOIU VIOREL MARIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.41
din 15 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea asocierii comunei Dudești prin Consiliul Local al comunei Dudeşti
cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea lucrărilor
de “Înfiinţare Centru Situaţii de Urgenţă Dudeşti în locaţia Garje Remiză PSI Comuna
Dudeşti, faza I”
Consiliul Local Dudești întrunit în ședință ordinară la dată de 15.10.2017;
Având în vedere :
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dudești, județul Brăila și raportul comisiei de
specialitate al Consiliului Local al comunei Dudești;
- Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de buget, finanțe, din cadrul Consiliului
Local al comunei Dudești
În conformitate cu prevederile art.35 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin 1 și alin 4 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală, modificată și completată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă asocierea comunei Dudești prin Consiliul Local al comunei Dudești, cu
județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea cofinanțării și realizării
lucrărilor “Înfiinţare Centru Situaţii de Urgenţă Dudeşti în locaţia Garje Remiză PSI Comuna
Dudeşti, faza I”
Art.2 Contribuția Consiliului Local al comunei Dudești pentru realizarea obiectului asocierii
va fi suportată din bugetul propriu al comunei Dudești.
Art.3 Costurile utile și necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi executate pe baza
documentației tehnico economice aprobate, potrivit legii;
Art.4 Se aprobă conținutul contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Consiliul
Județean Brăila și Consiliul Local al comunei Dudești, potrivit anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.5 Asocierea își produce efectele după aprobarea asocierii de Consiliul Local al comunei
Dudești și semnarea contractului de asociere de către părțile contractante;
Art.6 Se mandatează domnul Bocănel Marian, primar al comunei Dudești, în vederea
semnării contractului de asociere cu Consiliul Județean Brăila
Art.7 Prin grijă secretarului comunei prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați și
dusă la cunoștință publică.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Dudeşti şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ORĂŞANU ROMICĂ

DĂSCĂLOIU VIOREL MARIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.42
din 15 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiţii
„Reabilitarea drumurilor în satele Dudești și Tătaru, aparțînând comunei Dudeşti,
judeţul Brăila”
Consiliul Local al comunei Dudești, judeţul Brăila;
Având în vedere prevederile alin. (1) și (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată ;
Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 64/30.03.2017 prin care se aprobă Regulamentul
pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila - Consiliul Județean Brăila cu unități
administrativ teritoriale - Consiliile Locale din județul Brăila în vederea realizării unor obiective
de interes public și alocarea unei sume sume din bugetul propriu al județului Brăila în
vederea susținerii acestei finanțări;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”h”; alin.(6) lit.”a” pct.13; art.45 din Legea nr..215/2001 a
administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investiții „Reabilitarea
drumurilor în satele Dudești și Tătaru, aparținând comunei Dudești, județul Brăila” conform
documentației tehnice întocmite în cadrul documentației tehnice, prezentată în Anexă nr.1,
parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:
1. valoarea totală (ÎNV), inclusiv TVA (mii lei) : 7.008.097,42 lei(în preţuri – luna 02, anul
2017, 1 euro = 5156 lei), din care:
- construcţii-montaj (C+M): 6.319,708 lei
2. eşalonarea investiţiei (ÎNV/C+M):
- anul I; 7.008.097,42 lei / 6.064.881,21 lei
3. durata de realizare (luni): 12 luni
4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
- lungime străzi reabilitate: 8.526 m
- cost: 7.008.097,42 lei
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează: Primarul comunei
Dudești, Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dudești;
Art.3 Scretarul comunei Dudești va comunica în copie prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului judeţului Brăila;
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- Primarului comunei Dudești;
- Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Dudeşti şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ORĂŞANU ROMICĂ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.43
din 15 OCTOMBRIE 2017

privind: aprobarea cofinanţării la proiectul: „Reabilitarea drumurilor în satele Dudeşti
şi Tătaru, aparţinând comunei Dudeşti, judeţul Brăila”
Consiliul Local al Comunei Dudești, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la dată
de 15.10.2017;
Având în vedere art.12 și 13 din O.G. nr.43/1997 privind Regimul drumurilor,
republicată cu modificările și completările ulterioare, avizul comisiei de specialitate;
Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 28 din 10/04/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală subprogramul "Modernizarea satului românesc"; domeniul de
interes: Reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate
cu prevederile legale în vigoare că drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv
drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”h”; alin.(6) lit.”a” pct.13; art.45 din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cofinanțarea de către Consiliul Local al comunei Dudești, județul Brăila la
proiectul „Reabilitarea drumurilor în satele Dudești și Tătaru, aparținând comunei Dudești,
județul Brăila” cu suma de 648.565,10 lei
Din care:
Cofinanțare Beneficiar: 648.565,10 lei
3,1,1
3,1,2
3,1,3
3.2
3.3
3.4
3,5,1
3,5,2

Studii de teren
Raport privind impactul asupra mediului
Alte studii specifice
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea
de avize, acorduri și autorizații
Expertizare tehnică
Certificarea performanței energetice și auditul
energetic al clădirilor
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate
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9520.00
2380.00
4760.00
2261.00
5950.00
0.00
0.00
0.00
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Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a
lucrărilor de intervenții și deviz general
Documentațiile tehnice necesare în vederea
3,5,4
obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
3.6
Organizarea procedurilor de achiziție
Managementul de proiect pentru obiectivul de
3,7,1
investiții
3,7,2
Auditul financiar
3,8,1
Asistență tehnică din partea proiectantului
3,8,1,1 pe perioada de execuție a lucrărilor
pentru participarea proiectantului la fazele incluse
3,8,1,2 în programul de control al lucrărilor de execuție,
avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
3,8,2
Dirigenție de șantier
4.1
Construcții și instalații
5,1,2
Cheltuieli conexe organizării șantierului
Comisioanele și dobânzile aferente creditului
5,2,1
băncii finanțatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calității
5,2,2
lucrărilor de construcții
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în
5,2,3
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru
autorizarea lucrărilor de construcții
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 5,2,4
CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme și
5,2,5
autorizația de construire/desființare
5.4
Cheltuieli pentru informare și publicitate
6.1
Pregătirea personalului de exploatare
6.2
Probe tehnologice și teste
3,5,3

47600.00
0.00
0.00
14280.00
2380.00
0.00
0.00
0.00
59500.00
437922,18
0.00
0.00
25482.69
5096.54
25482.69
0.00
5950.00
0.00
0.00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Dudești
cu sprijinul Consiliului Local.
Art.3 Prin grijă secretarului unității administrative teritoriale, prezenta hotărâre va fi dusă la
cunoștiință publică și celor interesați
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ORĂŞANU ROMICĂ

DĂSCĂLOIU VIOREL MARIAN
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.44
din 15 OCTOMBRIE 2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții:
Reabilitarea străzilor rurale din localităţile Dudeşti şi Tătaru, comună Dudeşti, judeţul
Brăila
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Consiliul Local al comunei Dudești, judeţul Brăila;
Având în vedere prevederile alin. (1) și (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 64/30.03.2017 prin care se aprobă Regulamentul
pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila - Consiliul Județean Brăila cu unități
administrativ teritoriale - Consiliile Locale din județul Brăila în vederea realizării unor obiective
de interes public și alocarea unei sume sume din bugetul propriu al județului Brăila în
vederea susținerii acestei finanțări;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”h”; alin.(6) lit.”a” pct.13; art.45 din Legea nr..215/2001 a
administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investiții Reabilitarea
străzilor rurale din localitățile Dudești și Tătaru, comună Dudești, județul Brăila conform
documentației tehnice întocmite în cadrul documentației tehnice, prezentată în Anexă nr.1,
parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
1. valoarea totală (ÎNV), inclusiv TVA (mii lei) : 6.709.422,37 lei
(în preţuri – luna 2, anul 2017, 1 euro = 4.5156 lei), din care:
- construcţii-montaj (C+M): 6.066.360,87 lei
2. eşalonarea investiţiei (ÎNV/C+M):
- anul I; 6.709.422,37 lei / 6.066.360,87 lei
3. durata de realizare (luni): 12 luni
4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
- lungime străzi reabilitate: 7.955 m
-cost: 6.709.422,37 lei
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează: Primarul comunei
Dudești, Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dudești;
Art.3 Scretarul comunei Dudești va comunica în copie prezenta hotărâre:
-Instituţiei Prefectului judeţului Brăila;
- Primarului comunei Dudești;
- Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Dudeşti şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ORĂŞANU ROMICĂ

DĂSCĂLOIU VIOREL MARIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.45
din 15 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea cofinanțării la proiectul: „Reabilitarea străzilor rurale din localităţile
Dudeşti şi Tătaru, comună Dudeşti, judeţul Brăila”
Consiliul Local al Comunei Dudești, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la dată
de 15.10.2017;
Având în vedere art.12 și 13 din O.G. nr.43/1997 privind Regimul drumurilor,
republicată cu modificările și completările ulterioare, avizul comisiei de specialitate;
Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 28 din 10/04/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală subprogramul "Modernizarea satului românesc"; domeniul de
interes: Reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate
cu prevederile legale în vigoare că drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv
drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”h”; alin.(6) lit.”a” pct.13; art.45 din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cofinanțarea de către Consiliul Local al comunei Dudești, județul Brăila la
proiectul Reabilitarea străzilor rurale din localitățile Dudești și Tătaru, comună Dudești,
județul Brăila” cu suma de 204.706,60 lei
Din care:
3,1,1
3,1,2
3,1,3

Studii de teren
Raport privind impactul asupra mediului
Alte studii specifice
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea
3.2
de avize, acorduri și autorizații
3.3
Expertizare tehnică
Certificarea performanței energetice și auditul
3.4
energetic al clădirilor
3,5,1
Tema de proiectare
3,5,2
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a
3,5,3
lucrărilor de intervenții și deviz general
Documentațiile tehnice necesare în vederea
3,5,4
obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
3.6
Organizarea procedurilor de achiziție
Managementul de proiect pentru obiectivul de
3,7,1
investiții
3,7,2
Auditul financiar
3,8,1
Asistență tehnică din partea proiectantului
3,8,1,1 pe perioada de execuție a lucrărilor
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9520.00
2380.00
4760.00
2261.00
5950.00
0.00
0.00
0.00
41650.00
0.00
0.00
14280.00
2380.00
0.00
0.00
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pentru participarea proiectantului la fazele incluse
3,8,1,2 în programul de control al lucrărilor de execuție,
avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
3,8,2
Dirigenție de șantier
5,1,2
Cheltuieli conexe organizării șantierului
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii
5,2,1
finanțatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor
5,2,2
de construcții
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în
5,2,3
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru
autorizarea lucrărilor de construcții
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 5,2,4
CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația
5,2,5
de construire/desființare
5.4
Cheltuieli pentru informare și publicitate
6.1
Pregătirea personalului de exploatare
6.2
Probe tehnologice și teste

0.00
59500.00
0.00
0.00
25488.91
5097.78
25488.91
0.00
5950.00
0.00
0.00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Dudești
cu sprijinul Consiliului Local.
Art.3 Prin grijă secretarului unității administrative teritoriale, prezenta hotărâre va fi dusă la
cunoștiință publică și celor interesați
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ORĂŞANU ROMICĂ

DĂSCĂLOIU VIOREL MARIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.46
din 15 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții
“Modernizare iluminat stradal în comună Dudeşti, judeţul Brăila”
Consiliul Local al comunei Dudești, judeţul Brăila;
Având în vedere prevederile alin. (1) și (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 64/30.03.2017 prin care se aprobă Regulamentul
pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila-Consiliul Județean Brăila cu unități
administrativ teritoriale - Consiliile Locale din județul Brăila în vederea realizării unor obiective
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de interes public și alocarea unei sume sume din bugetul propriu al județului Brăila în
vederea susținerii acestei finanțări;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”h”; alin.(6) lit.”a” pct.13; art.45 din Legea nr..215/2001 a
administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare
iluminat stradal în comună Dudești, județul Brăila” conform documentației tehnice întocmite
în cadrul documentației tehnice, prezentată în Anexă nr.1, parte integrantă din prezenta
hotărâre, după cum urmează :
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
1. valoarea totală (ÎNV), inclusiv TVA: 532092.22 lei(în preţuri – luna 07, anul 2017, 1 euro =
4.5656 lei), din care:
- construcţii-montaj (C+M): 487237.18 lei
2. eşalonarea investiţiei (ÎNV/C+M):
- anul I; 532092.22 lei / 487237.18 lei
3. durata de realizare (luni): 5 luni
4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
370
Numărul aparatelor de iluminat vechi păstrate în funcționare
Numărul aparatelor de iluminat noi
472
Numărul total al aparatelor de iluminat
842
Puterea electrică instalată a aparatelor de iluminat vechi păstrate în
funcționare [W]
12950
Puterea electrică instalată a aparatelor de iluminat noi [W]
15280
Puterea electrică instalată totală [W]
28230
Consumul de energie electrică anual [KWh]
112920
Cost energie electrică anual estimat [RON fără TVA]
45597
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează: Primarul comunei
Dudești, Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dudești;
Art.3 Scretarul comunei Dudești va comunica în copie prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului judeţului Brăila;
- Primarului comunei Dudești;
- Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Dudeşti şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ORĂŞANU ROMICĂ

DĂSCĂLOIU VIOREL MARIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.47
din 15 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea cofinanţării la proiectul „Modernizare iluminat stradal în comună
Dudeşti, judeţul Brăila
Consiliul Local al Comunei Dudești, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la dată
de 15.10.2017;
Având în vedere art.12 și 13 din O.G. nr.43/1997 privind Regimul drumurilor,
republicată cu modificările și completările ulterioare, avizul comisiei de specialitate;
Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 28 din 10/04/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală subprogramul "Modernizarea satului românesc"; domeniul de
interes: Reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate
cu prevederile legale în vigoare că drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv
drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”h”; alin.(6) lit.”a” pct.13; art.45 din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cofinanțarea de către Consiliul Local al comunei Dudești, județul Brăila la
proiectul „Modernizare iluminat stradal în comună Dudești, județul Brăila” cu suma
de 42.016,96 lei
- Valoarea totală (ÎNV), inclusiv TVA: 532092.22 lei
- Cofinanțare PNDL: 490.075,26 lei
- Cofinanțare Beneficiar: 42.016,96 lei
Din care:
3,1,1
3,1,2
3,1,3
3.2
3.3
3.4
3,5,1
3,5,2
3,5,3
3,5,4
3.6
3,7,1
3,7,2

Studii de teren
Raport privind impactul asupra mediului
Alte studii specifice
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea
de avize, acorduri și autorizații
Expertizare tehnică
Certificarea performanței energetice și auditul
energetic al clădirilor
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a
lucrărilor de intervenții și deviz general
Documentațiile tehnice necesare în vederea
obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
Organizarea procedurilor de achiziție
Managementul de proiect pentru obiectivul de
investiții
Auditul financiar
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0.00
0.00
0.00
0.00
595.00
0.00
0.00
0.00
35700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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3,8,1
Asistență tehnică din partea proiectantului
3,8,1,1 pe perioada de execuție a lucrărilor
pentru participarea proiectantului la fazele incluse
3,8,1,2 în programul de control al lucrărilor de execuție,
avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
3,8,2
Dirigenție de șantier
5,1,2
Cheltuieli conexe organizării șantierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului, ISC, Casă
5,2
Constructorilor
5.4
Cheltuieli pentru informare și publicitate
6.1
Pregătirea personalului de exploatare
6.2
Probe tehnologice și teste

0.00
0.00
0.00
1218.09
0.00
4503.87
0.00
0.00
0.00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Dudești
cu sprijinul Consiliului Local.
Art.3 Prin grijă secretarului unității administrative teritoriale, prezenta hotărâre va fi dusă la
cunoștiință publică și celor interesați
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ORĂŞANU ROMICĂ

DĂSCĂLOIU VIOREL MARIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.48
din 15 OCTOMBRIE 2017
privind: actualizarea valorilor din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al comunei Dudeşti, judeţul Brăila
Consiliul Local Dudeşti întrunit în şedinţă ordinară la dată 15 .10.2017;
Având în verere Expunerea de motive a Primarului comunei Dudeşti;
Văzând Avizele Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei;
Conform prevederilor art.3 alin(3), art.21 şi art.22 din Legea nr. 213/1998 actualizată,
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art.91, alin (1) lit(c) din Legea
nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, precum şi art. IV,V,X din Anexă
1 la H.G.R. 548/1999, privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care aparţîn domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Văzând prevederile Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Având în vedere Adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 993/26.05.2009
privind unele precizări referitoare la elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului
României şi a documentaţiilor aferente acestora;
În temeiul art. 36 alin 1 şi alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, modificată şi completată,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabilesc valorile de inventar ale buurilor din domeniul public al comunei Dudești ,
valori prevăzute în anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre;
Art.2 La dată intrării în vigoare a prezenței hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile
Hotărârii Consiliului Local Dudeşti nr. 17/30.062011;
Art.3 Cu ducere la cunostinţă publică şi persoanelor interesate se însărcinează secretarul
comunei Dudeşti.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Dudeşti şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ORĂŞANU ROMICĂ

DĂSCĂLOIU VIOREL MARIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.49
din 15 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă
și a Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare
2014 – 2020 - actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 –
2020
Consiliul Local al Comunei Dudești, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la dată
de 15.10.2017 ;
Având în vedere:
- Adresa nr.881 din 12.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,
prin care ni s-a solicitat aprobarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare
cu apă și apă uzată - actualizate (august 2017) și ni s-au comunicat:
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociație sub nr.863 din
03.10.2017, prin care i se solicită sprijin Asociației, pentru adoptarea de către organele
deliberative ale membrilor Asociați, a Hotărârilor de aprobare a Listelor de Investiții Prioritare
pe sistemele de alimentare cu apă și apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 –
Actualizate (august 2017);
- Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare
2014 – 2020 – Actualizată (august 2017);
- Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 –
2020 – Actualizată (august 2017);
- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.19437 din dată de 02.10.2017 pentru „Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Brăila în perioada
2014-2020” – Faza studiu de fezabilitate.
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- Centralizatorul principalilor Indicatori tehnico-economici ai investițiilor pe sistemul de
alimentare cu apă și pe sistemul de canalizare;
- Principalii Indicatori tehnico - economici ai investițiilor;
- Hotărârea nr.22 din 19.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele
de alimentare cu apă și pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 –
2020 - a Consiliului Local al Comunei Dudești;
- Hotărârea nr.13 din 30.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele
de alimentare cu apă și pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 –
2020 - a Adunării Generale a Asociației;
- Hotărârea nr.11 din 26.03.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de
alimentare cu apă și canalizare al județului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 a Consiliului Local al Comunei Dudești;
- Hotărârea nr.17 din 29.04.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de
alimentare cu apă și canalizare al județului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 - a
Adunării Generale a Asociației;
- Hotărârea privind avizarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă
și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 –
2020 - actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020 - a Adunării
Generale a Asociației;
- Adresa nr. 19658/18.10.2017 a Companiei de Utilități Dunărea Brăila
- Adresa nr. 932/18.10.2017 a Asociatieid e Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Prevederile art.17 alin.2 litera b) punctul 3 din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Prevederile art.37 alin.1 și alin.3 din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare, republicată în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Dudești;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului Local al comunei Dudești
În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit.b), c), d), e), alin.4 lit.e) și lit.f),
alin.6 lit.a) punctul 14 și alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.1 și alin.2 lit.d), art.62 alin.1 și art.115
alin.1 lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.17 alin.2 lit.b) punctul 3 din Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în
perioada de programare 2014 – 2020 – Actualizată (august 2017), conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta Hotărâre.
(2) Investițiile din Lista prevăzută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.
Art.2 (1) Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de
programare 2014 – 2020 – Actualizată (august 2017), conform Anexei nr.2 - parte integrantă
din prezenta Hotărâre.
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(2) Investițiile din Lista prevăzută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Dudești domnul
Bocănel Marian, iar Secretarul Comunei o va comunica Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila și altor instituții interesate, în termen legal.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Dudeşti şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
ORĂŞANU ROMICĂ

DĂSCĂLOIU VIOREL MARIAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.76
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: validarea mandatului de consilier local al domnului Stoian Vasile
Consiliul local al comunei Galbenu;
Având în vedere:
- Încetarea mandatului de consilier local a domnului Tudor Dorin, constatat prin Hotărârea
Consiliului Local Galbenu nr. 74/07.09.2017;
- Ţinând cont de adresa nr. 150/03.10.2017 din partea Organizaţiei Judeţene Brăila-P.S.D;
- Procesul verbal al comisiei de validare
În baza:
- Prevederile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
În conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.393/2004, privind
Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;
În temeiul art.45 alin.(1), art.115, alin.(1), lit.b), din Legea 215/2001 privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Stoian Vasile, candidat la funcţia
de consilier local al comunei Galbenu, judeţ Brăila, din partea Partidului Social Democrat, ca
urmare a renunţării domnului Tudor Dorin din funcţia de consilier local;
Art.2 Domnul Stoian Vasile, va face parte din Comisia pentru agricultură, amenajarea
teritoriului şi urbanism şi protecţia mediului şi turism, Comisia pentru activităţi economicofinanciare şi Comisia pentru invăţământ, sănătate şi familie, activităţi social - culturale, culte,
juridică şi de disciplină şi validare
Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă prin afişare
şi va fi comunicată celor interesaţi .
PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.77
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea scoaterii din funcţiune in vederea casării, a mijlocului fix,
autoturism Dacia Berlină, cu numar de inmatriculare BR-05-MSS, din dotarea Primăriei
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comunei Galbenu, judeţul Brăila, nr. de inventar 2058, cu o valoare de inventar : 13.600
lei
Consiliul Localal Comunei Galbenu, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 26 octombrie 2017;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(3) şi celor ale art.115, alin. (1), lit.b) din Legea
Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere:
- Art.3din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- Art.7, alin.(2) din codul civil;
- Legea nr.52/2003 privind transparenţă decizională in administraţia publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art.22 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale şi
necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.54/1997;
- Art.36, alin.(2), lit.c), din Legea nr.215/23.04.2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Galbenu, judeţul Brăila, in calitatea sa de
iniţiator, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art.45, alin.(6),
teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Raportul comisiei de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Galbenu, judeţul
Brăila;
- Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.c) şi art.45, alin.(2), lit.a) din Legea nr.215/2001
republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă scoaterea din funcţiune in vederea casării, a mijlocului fix, autoturism Dacia
Berlină, cu numar de inmatriculare BR-05-MSS, din dotarea Primăriei comunei Galbenu,
judeţul Brăila, nr. de inventar 2058, cu o valoare de inventar: 13.600 lei;
Art.2 Se mandatează domnul Creţu Roşca Valeriu Adrian, viceprimar al comunei Galbenu,
judeţul Brăila, să îndeplinească toate formalitaţile de casare a bunului menţionat la art.1;
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - judeţul Brăila în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi tuturor instituţiilor interesate.
Art.4 Pentru ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Galbenu, judeţul Brăila.
PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.78
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea modificării Hotărârii nr.43/07.07.2016 a Consiliului Local Galbenu,
judeţul Brăila, a taxei de habitat şi stabilirea termenului de plată a taxei de habitat cu
destinaţia salubrizare pentru anul 2017 şi 2018
Consiliul Local Galbenu intrunit in şedinţa ordinară astăzi 26.10.2017;
Vazând referatul de aprobare privind adoptarea unor taxe speciale pe anul 2017 şi
2018;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Galbenu;
- Raportul comisiei de avizare al Consiliului Local Galbenu;
Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997;
Conform prevederilor Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal şi art.30, alin.1 din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul unor persoane fizice şi juridice,
consiliile locale aprobă taxe speciale.
În baza alin.2, al art.30 din Legea nr.273/2006, cuantumul taxelor speciale se
stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea
cheltuielilor pentru infiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea
cheltuielilor de intreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
Conform prevederilor art.8, alin.2, lit.I, art.42, alin.1, lit.C şi art.43 din Legea nr.
51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice cu modificările şi completările ulterioare.
Prevederile art.2, alin.1, art.6, alin.1, lit.K, art.8, alin.2, art.25, lit.A şi art.26 din Legea
nr.101/2006 privind Serviciul de Salubrizare al localitătilor, cu modificările şi completările
ulterioare.
Conform prevederilor art.36, alin.4, lit.C din Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei
Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.45 şi art.115, alin.1, lit.B din Legea nr.215/2001 privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă taxa de habitat, începând cu prezenta hotărâre, pentru anul 2017 în
cuantum de 10 lei/persoană/an, iar pentru anul 2018 se majorează în cuantum de 15
lei/persoană/an, pentru funcţionarea unor servicii de colectare, transport şi depozitare a
rezidurilor menajere datorată de persoanele fizice.
Art.2 Persoanele fizice vor achita taxa de habitat cu destinaţia de salubrizare pentru anul
2017 în cuantum de 10 lei/persoană/an.Familiile care depăsesc numarul de 6 persoane vor
plăti un cuantum de 60 lei/an.
Art.3 Persoanele fizice vor achita taxa de habitat cu destinaţia de salubrizare pentru anul
2018 în cuantum de 15 lei/persoană/an. Familiile care depăşesc numarul de 6 persoane vor
plăti un cuantum de 90 lei/an.
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Art.4 Persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în baza
OUG nr.44/2008 vor achita taxa de habitat cu destinaţia salubrizare în cuantum de 100 lei/an,
pentru anul 2017;
Art.5 Persoanele juridice sau persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice pe raza
comunei Galbenu, sunt obligate sa încheie contract cu operatorul de salubritate autorizat,
pentru anul 2018;
Art.6 Taxa specială încasată potrivit prezentei hotărâri reprezintă venit la bugetul local şi se
foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate la serviciile prestate
cetăţenilor şi instituţiilor publice din comuna Galbenu.
Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primar, funcţionarii compartimentului
Contabilitate, Impozite şi taxe.
Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi de secretarul comunei Galbenu
judeţul Brăila.
PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.79
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/19.05.2017 privind inchirierea prin
licitatie publică a terenului intravilan, situat in intravilanul satului Drogu, in suprafaţă
de 4967 mp, categorie folosinţă curti construcţii, T18, P62/9, identificat cu nr. cadastral
72074, teren ce aparţine domeniului privat al comunei Galbenu
Consiliul Local al comunei Galbenu, judeţul Brăila, intrunit in şedinţa ordinară la data
de 26.10.2017;
Având in vedere cererea numitului Nazâru Ştefan, înregistrată în unitate cu nr.
1084/10.03.2017, prin care solicită închirierea terenului aferent clădirii proprietate personală.
În conformitate cu art. 123,alin.2 din Legea 215/2001 republicată, art.4 din Legea
nr.213/1998;
În temeiul art.13, alin.1, din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.36, alin.5, lit. b), art.119,121 şi 123, alin.1 ,2 şi 3 din
Legea nr.215/2001, republicată;
Ţinând cont de art.36, alin.2, lit. c), art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001,republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă revocarea HCL nr. 49/19.05.2017 pentru închirierea prin licitaţie publică a
terenului intravilan, situat in intravilanul satului Drogu, în suprafaţă de 4967mp, categorie
folosinţă curţi construcţii, T18, P62/9, identificat cu nr. cadastral 72074, teren ce aparţine
domeniului privat al comunei Galbenu.
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Art.2 De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei
Galbenu, judeţul Brăila.
Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţa publică prin
afişare şi va fi comunicată celor interesaţi.
PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.80
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: adoptarea "Programului activităţilor edilitar - gospodăreşti ce se vor desfăşura
în anul 2018"
Consiliul Local al comunei Galbenu, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa din data de 26
octombrie 2017;
Având în vedere:
- Adresa nr. 15550/11.09.2017 a Consiliului Judeţean Brăila;
- Expunerea de motive prezentată de viceprimarul comunei Galbenu, din care rezultă
necesitatea adoptării unor măsuri pe linia gospodăririi localităţilor comunei Galbenu;
În conformitate cu prevederile OUG nr. 21/2002 prvind gospodarirea localităţilor
urbane şi rurale, aprobată, modificată şi completata prin Legea nr. 215/2001;
Văzând prvederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Analizând Raportul de avizare al Comisiei pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ;
În temeiul art. 36 alin. (2) si art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se adoptă "Programul activităţilor edilitar-gospodăreşti ce se vor desfăşura în anul
2018", potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2 Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin programul menţionat la art.
1, de către primar, instituţii publice, agenţi economici şi cetăţeni, atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate şi se
sancţionează potrivit OGnr 21/2001 prvind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 215/2001, al art. nr. 6 din Programul
menţionat la art. 1 al prezentei, completate cu prevederile OG nr. 2/2002 prvind regimul
juridic al contravenţiilor;
Art.3 Pentru coordonarea lucrărilor în vederea realizării programului prevazut la art. 1 se
împuterniceşte domnul viceprimar al comunei Galbenu, judeţul Brăila;
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Art.4 Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei va fi adusă la cunoştinţă locuitorilor
prin afişare la sediul primariei şi în locuri publice din satele componente, precum şi instituţiilor
sau persoanelor interesate.
PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.81
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea Programului concret cu termene şi responsabilităţi pentru
întreţinerea drumurilor de interes local pentru anul 2018
Consiliul Local al Comunei Galbenu, judeţul Brăila, întrunit în şedinţa sa din data de
26.10.2017;
Având în vedere:
- Adresa nr.15549/11.09.2017 a Consiliului Judeţean Brăila;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.43/1997,
republicată privind regimul drumurilor, art.22, cât şi pentru evitarea blocării acestora în
perioada timpului nefavorabil;
Analizând Raportul de avizare al Comisiei pentru agricultură, activităţi economico –
financiare, amenajarea teritorului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ;
În temeiul art.36, alin.6, lit.a), pct.13 şi art.45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice
Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulteriaore,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Programul concret cu termene şi responsabilităţi pentru întreţinerea
drumurilor de interes local pentru anul 2018, conform anexei nr.1 parte integrantă din
prezenta hotărâre;
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează domnul viceprimar al
comunei Galbenu, judeţul Brăila, domnul Creţu Roşca Valeriu Adrian;
Art.3 Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei va fi adusă la cunoştinţă tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet.

PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.82
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: aderarea comunei Galbenu la Asociaţia Comunelor din România
Având in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Art.10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;
- Art.1 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul unităţii administrativ-teritoriale, aprobată
cu modificări prin Legea nr.96/2003;
- Art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului Filialei
Judeţene Brăila a Asociaţiei Comunelor din România;
- Hotărârii Adunării generale nr.3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei
Comunelor din România,
Luând act de :
- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, in calitatea sa de iniţiator;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Galbenu, judeţ Brăila;
- Raportul comisiei de specialiate a Consiliului Local,
Constatând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o uniune
mai strânsă intre membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care
reprezintă patrimoniul lor comun,
Apreciind că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea
comunelor din România la această Asociaţie,
Ştiut fiind faptul că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă unul dintre
principalele fundamente ale oricărui regim democratic,
În temeiul prevederilor art.11 alin.(4), art.36 alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit. c), art.45
alin.(1) şi alin.(2) lit.f), art.61 alin.(1) şi (2), art.62 alin.(1), precum şi ale art.115 alin.(1) lit.b),
alin.(3), alin.(5)-(7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă aderarea comunei Galbenu la Asociaţia Comunelor din România,
însuşind prevederile Statutului acesteia.
(2) Calitatea de membru al Asociaţiei Comunelor din România, se prevede în Statutul
comunei Galbenu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.82 din 26 Octombrie 2017.
(3) Se aprobă participarea funcţionarilor publici/personalului contractual din cadrul
Primăriei Comunei Galbenu şi al instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea
Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România.
Art.2 Reprezentarea comunei Galbenu în cadrul Asociaţiei Comunelor din România, precum
şi în cel al Filialei Judeţene Brăila a Asociaţiei Comunelor din România, se asigură de către
primarul comunei sau de către imputernicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de
reprezentare, aprobat prin dispoziţia primarului comunei.
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Art.3 Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din Primăria Comunei Galbenu
pentru sediul Filialei Judeţene Brăila a Asociaţiei Comunelor din România, în situaţia în care
Consiliul director al acestei filiale stabileşte ca sediul său să fie la nivelul comunei Galbenu.
Art.4 Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrăţire sau de aderare
la Asociaţia Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei Galbenu.
Art.5 (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege:
- Primarului comunei;
- Prefectului judeţului Brăila;
- Preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România;
- Preşedintelui Filialei Judeţene Brăila a Asociaţiei Comunelor din România.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică, în mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin publicare şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.
PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.83
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi a
Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014
– 2020 – actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014 –
2020
Consiliul Local al Comunei Galbenu, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă nr.83 din data de
26.10.2017;
Având în vedere:
- Adresa nr.881 din 06.10.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,
prin care ni s-a solicitat aprobarea Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare
cu apă şi apă uzată – actualizate (august 2017) şi ni s-au comunicat:
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociaţie sub nr.863 din
03.10.2017, prin care i se solicită sprijin Asociaţiei, pentru adoptarea de către organele
deliberative ale membrilor Asociaţi, a Hotărârilor de aprobare a Listelor de Investiţii Prioritare
pe sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 –
Actualizate (august 2017);
- Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în perioada de programare
2014 – 2020 – Actualizată (august 2017);
- Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 –
2020 – Actualizată (august 2017);
- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.19437 din data de 02.10.2017 pentru „Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Brăila în perioada
2014 - 2020 – Faza studiu de fezabilitate;
- Centralizatorul principalilor Indicatori tehnico-economici ai investiţiilor pe sistemul de
alimentare cu apă şi pe sistemul de canalizare;
- Principalii Indicatori tehnico-economici ai investiţiilor;
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- Hotărârea nr.40 din 19.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele
de alimentare cu apă şi pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014–2020
- a Consiliului Local al Comunei Galbenu;
- Hotărârea nr.13 din 30.09.2014 privind avizarea Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele
de alimentare cu apă şi pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014 –
2020 - a Adunării Generale a Asociaţiei;
- Hotărârea nr.12 din 20.03.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de
alimentare cu apă şi canalizare al judeţului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 - a
Consiliului Local al Comunei Galbenu;
- Hotărârea nr.17 din 29.04.2015 pentru aprobarea Master Planului privind sistemul de
alimentare cu apă şi canalizare al judeţului Brăila – versiunea definitivă – Februarie 2015 - a
Adunării Generale a Asociaţiei;
- Hotărârea nr.26 din 12.10.2017 privind avizarea Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de
alimentare cu apă şi a Listei de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de
programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada
2014 – 2020 - a Adunării Generale a Asociaţiei;
- Prevederile art.17, alin.2, literab), punctul 3 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Prevederile art.37, alin.1 şi alin.3 din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare, republicată în anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
- Rapaortlele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art.11, art.36, alin.1, alin.2, lit.b), c), d), e), alin.4, lit.e) şi lit.f),
alin.6, lit.a), punctul 14 şi alin.7, lit.a), art.37, art.45, alin.1 şi alin.2, lit.d), art.62, alin.1 şi
art.115, alin.1, lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.17, alin.2, lit.b), punctul 3
din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă în
perioada de programare 2014 – 2020 – Actualizată (august 2017), conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta Hotărâre.
(2) Investiţiile din Lista prevazută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014 – 2020.
Art.2 (1) Se aprobă Lista de Investiţii Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de
programare 2014 – 2020 – Actualizată (august 2017), conform Anexei nr.2 - parte integrantă
din prezenta Hotărâre.
(2) Investiţiile din Lista prevazută la alin.(1), se vor realiza prin Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014 – 2020.
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Galbenu domnul
Ganea Nicolae, iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar original al Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, imediat după adoptare - şi altor
instituţii interesate, în termen legal.
Această hotărare a fost adoptată cu un numar de 12 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali în funcţie,
îndeplinindu-se cerinţa de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcţie.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet.

PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.84
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea revizuirii Hotărârii nr.41 din 19.09.2014 a Consiliului Local al
Comunei Galbenu privind aprobarea contribuţiei de 1% pentru cofinanţarea de către
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Galbenu a Proiectului de “Asistenţă Tehnică
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul
Brăila în perioada 2014 – 2020”
Consiliul Local al Comunei Galbenu, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă nr.8 din data de
26 Octombrie 2017;
În scopul îndeplinirii cerinţelor alineatului (8) al Articolului 1 - Drepturi şi obligaţii
suplimentare ale părţilor - din Secţiunea 1 din Anexa 1 - Condiţii Specifice aplicabile POIM
2014 - 2020, Axa prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2 din Contractul de Finanţare – Programul
Operaţional Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub nr.3194 din
17.02.2017, referitoare la revizuirea Hotărârilor privind asigurarea cofinanţării proiectului în
cadrul POIM, ale organelor deliberative ale membrilor Asociaţi – beneficiari direcţi ai
investiţiilor:
Revizuieşte: Hotărârea nr.41 din 19.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Galbenu,
după cum urmează:
Art.I Se revizuieşte Preambulul Hotărârii nr.41 din 19.09.2014, care va avea următorul
conţinut:
Ţinând cont de:
- Adresa nr.882 din 06.10.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila
prin care ni s-a solicitat adoptarea prezentei Hotărâri şi ni s-au comunicat:
- Adresa nr.33298 din 02.10.2017 a Operatorului înregistrată la Asociaţie sub nr.863 din
03.10.2017, prin care i se solicită sprijin Asociaţiei, pentru adoptarea de către organele
deliberative ale membrilor Asociaţi, a Hotărârilor revizuite privind asigurarea cofinanţării
Proiectului de Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor
de atribuire prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 - 2020;
- Contractul de Finanţare – Programul Operaţional Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017
înregistrat la Operator sub nr.3194 din 17.02.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare şi Compania de Utilităţi
Publice Dunărea Brăila SA în calitate de Beneficiar al finanţării;
- Centralizatorul privind calculul contribuţiei la cofinanţarea în procent de 1% pentru Asistenţă
Tehnică datorată de UAT-urile Beneficiare ale investiţiilor din Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Brăila în perioada de programare
2014 – 2020, în care la poziţia 14 figurează UAT Comuna Galbenu.
- Adresa nr. 932 din 18.10.2017, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
Având în vedere:
- Adresa nr. 19658/18.10.2017, a Companiei de Utilităţi Publice Dunărea Brăila;
- Centralizatorul corectat – privind calculul contribuţiei la cofinanţarea în procent de 1%
pentru Asistenţă Tehnică datorată de UAT-urile Beneficiare ale investiţiilor din Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Brăila în perioada de
programare 2014 - 2020, în care la poziţia 35 figurează UAT Comuna Galbenu.
Având în vedere:
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- Hotărârea nr.41 din 19.09.2014 a Consiliului Local al Comunei Galbenu privind aprobarea
contribuţiei de 1% pentru cofinanţarea de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Galbenu a Proiectului de “Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a
documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi
Apă Uzată din Judeţul Brăila în perioada 2014 – 2020”
- Hotărârea nr.84 din 26 Octombrie 2017 a Consiliului Local al Comunei Galbenu privind
aprobarea Listelor de Investiţii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă şi pe sistemele
de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017);
- Prevederile Articolului 1 - Obiectul Contractului de Finanţare - alin.1 şi alin.2 şi ale Articolului
3 - Valoarea Contractului din Contractul de Finanţare – Programul Operaţional Infrastructura
Mare nr.27 din 13.02.2017 înregistrat la Operator sub nr.3194 din 17.02.2017;
- Prevederile alineatului 1, ale alineatului 8 şi ale alineatului 13 din Articolul 1 - Drepturi şi
obligaţii suplimentare ale Parţilor din Secţiunea I. Condiţii Specifice aplicabile sectorului de
apă/apă uzată din Anexa 1 – Condiţii Specifice aplicabile Programului Operaţional
Infrastructura Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de
colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu
apă potabilă a populaţiei - la Contractul de Finanţare;
- Prevederile alineatului 7 - Finanţarea investiţiilor şi cofinanţarea - (numerotare corectată din
alineatul 8 în alineatul 7 prin Actul Adiţional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670
din 10.09.2009, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei nr.10 din 07.05.2010)
din Articolul 36 - Preţurile, Tarifele şi alte Surse de Venit din Capitolul 1 - Sistemul Financiar
din Titlul II - Sistemul Financiar şi Sistemul Contabil din Dispoziţii Generale ale Contractului
de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile Articolului 16 – Drepturile Delegatarului alineatul 1), punctele 1, 2, 3, 4 şi 5 şi
ale Articolului 17, alineatul 7, alineatul 8, alineatul 9, alineatul 14, alineatul 15,
alineatul 21, alineatul 27 - Alte obligaţii pentru Delegatar - punctele 3, 5, 6, 7, 8 şi 9 –
Obligaţiile Delegatarului din Capitolul III – Parţile Contractante, Secţiunea 1 – Drepturile şi
Obligaţiile Delegatarului din Titlul I – Dispoziţii Generale privind Delegare din Dispoziţii
Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile art.8, alin.1 şi alin.3 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice
nr.51/2006, republicată în anul 2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.225 din 17
noiembrie 2016;
- Prevederile literei g) a alin.3 din art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, republicată în anul 2013;
- Prevederile art.9, alin.1, litera d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, republicată în anul 2013;
- Prevederile art.12, alin.1, litera g) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare nr.241/2006, republicată în anul 2015;
- Prevederile art.4, alin.1 şi alin.2, ale art.5, alin.1, litera c), litera e), litera g) şi litera h) şi ale
art.17, alin.2 lit.b - Strategia de Dezvoltare (include şi Master Planul pentru Servicii şi nu
reprezintă numai Master Planul) - punctele 1 şi 2 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1, alin.2, lit.b), alin.4, lit.a) şi lit.f), alin.6), lit.a),
punctul 14, art.37, art.45, alin.1 şi alin.2, litera a) şi litera d), art.62, alin.1 şi art.115, alin.1,
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art.II Se revizuieşte Dispozitivul Hotărârii nr.41 din 19.09.2014, care va avea urmatorul
conţinut:
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă contribuţia la cofinanţarea Asistenţei Tehnice, de către Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Galbenu, în calitate de Beneficiar direct al investiţiilor în
valoare de 2.076.502,78 EURO din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă
şi Apă Uzată în Judeţul Brăila, în perioada de programare 2014 – 2020.
Art.2 Se aprobă contribuţia la cofinanţarea Asistenţei Tehnice în sumă de 879 lei, care
reprezintă procentual 1% din valoarea investiţiilor, pentru care Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Galbenu are calitatea de Beneficiar direct.
Art.3 Suma de 879 lei a fost calculată conform metodologiei din Centralizatorul privind
calculul contribuţiei la cofinanţarea în procent de 1% pentru Asistenţă Tehnică datorată de
UAT-urile Beneficiare ale investiţiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apă şi Apă Uzată în Judeţul Brăila în perioada de programare 2014 – 2020 - Anexa şi parte
integrantă din prezenta Hotărâre - în care la poziţia 14 figurează UAT Comuna Galbenu.
Art.4 (1) Se aprobă includerea sumei de 879 lei în Bugetul pe anul 2017 al Unităţii
Administrativ Teritoriale Comuna Galbenu, cu destinaţia prevazută la Art.2 de mai sus.
(2) Suma de 868 lei va fi virată până cel târziu la data de 20 Noiembrie 2017 în contul RO66
RNCB 0048 0240 8727 0126 al SC Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila SA, deschis
la BCR Brăila, în calitatea sa de Beneficiar al finanţării în Contractul de Finanţare –
Programul Operaţional Infrastructura Mare nr.27 din 13.02.2017 / nr.3194 din 17.02.2017.
Art.5 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Galbenu domnul
Ganea Nicolae, iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar original al Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila imediat după adoptare şi altor
instituţii interesate, în termenul legal.
Această hotărâre a fost adoptată cu un numar de 12 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie,
îndeplinindu-se cerinţa de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcţie.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet.

PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.85
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local Galbenu pentru
închirierea prin licitaţie publică a terenului intravilan, situat în intravilanul satului
Sătuc, în suprafaţă de 1000 mp, categorie folosinţă curţi construcţii, Tarla 72, P3,
identificat cu nr. Cadastral 71970, teren ce aparţine domeniului privat al comunei
Galbenu
Consiliul Local al comunei Galbenu, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 26.10.2017;
Având în vedere cererea numitului Baboi Costinel George, înregistrată în unitate cu nr.
1259/17.03.2017, prin care solicită închirierea terenului.
În conformitate cu art.123, alin.2 din Legea 215/2001 republicată, art.4 din Legea
nr.213/1998;
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În temeiul art.13, alin.1 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.36, alin.5, lit.b), art.119, 121 si 123, alin.1, 2 si 3 din
Legea nr.215/2001, republicată;
Ţinand cont de art.36, alin.2, lit.c), art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă acordul de principiu pentru închirierea prin licitaţie publică a terenului
intravilan, situate în intravilanul satului Sătuc, în suprafaţă de 1000 mp, categorie folosinţă
curţi construcţii, Tarla 72, P3, identificat cu nr. cadastral 71970, teren ce aparţine domeniului
privat al comunei Galbenu.
Art.2 Efectuarea raportului de evaluare pentru suprafaţa de 1000 mp, categorie folosinţă curţi
construcţii, situat in Tarla 72, P3, identificat cu nr. cadastral 71970, teren ce aparţine
domeniului privat al comunei Galbenu.
Art.3 De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei
Galbenu, judeţul Brăila.
Art.4 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi dusă la cunostinţa publică prin
afişare şi va fi comunicată celor interesaţi.
Aceasta hotărâre a fost adoptată în şedinţa de consiliu din data de 26.10.2017 cu 11 voturi ‘’pentru’’, 0
‘îimpotrivă’’ şi 0 ‘’abţineri’’

PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.86
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: insuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii
de audit public intern
Ţinând cont de faptul ca obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă
o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate publică
fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de
instituţie publică locală,
Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de
audit public intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia
dintre acestea,
Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune,
in temeiul unui acord de cooperare, prin relaţii profesionale bazate pe criterii de legalitate,
economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice
acestei activităţi,
Având în vedere prevederile:
- Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Legea nr.199/1997;
- Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
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- Art.11 alin.(4) şi art.36 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.a) şi c) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.13 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;
- Art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art.1166 şi urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
- Codul muncii;
- Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Codului de procedură civilă;
- Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr.252/2004;
- Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale Statutului Filialei
Judeţene Brăila a Asociaţiei Comunelor din România;
- Hotărârii Consiliului Local nr.82/26.10.2017, privind aderarea comunei Galbenu la Asociaţia
Comunelor din România,
Luând act de :
- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, in calitatea sa de iniţiator,
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
- Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice
nr.232/2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru
organizarea şi exercitarea unor activităţi in scopul realizarii unor atribuţii stabilite prin lege
autorităţilor administraţiei publice locale
- Hotărârea Guvernului nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de
cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi alin.(2) lit. f), art.61 alin.(1) şi (2), art.62 alin.(1),
precum şi ale art.115 alin.(1) lit. b), alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se însuşeşte modelul - cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi
exercitarea activităţii de audit public intern, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
(2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de coopeare prevăzut la alin.(1),
Galbenu, pe întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei,
judeţul Brăila.
Art.2 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Galbenu, judeţul
Brăila;
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judeţului Brăila şi
Filialei Judeţene Brăila a Asociaţiei Comunelor din România.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet.

PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA GALBENU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.87
din 26 OCTOMBRIE 2017
privind: validarea Dispoziţiei nr.392/28.09.2017, cu modificarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli pe anul 2017
Consiliul local al comunei Galbenu, judeţul Brăila întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.10.2017,
Având în vedere: adresa nr.52190/19.09.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Brăila, a Deciziei nr.19 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila
prin care se modifică bugetul local al comunei Galbenu pe anul 2017, prin transferul sumei de
150 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelui comunelor (cod. 11.02.02)
finanţarea cheltuielilor privind drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizaţiei lunare, Dispoziţia nr.392/28.09.2017 a Primarului comunei Galbenu, judeţul
Brăila, privind modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017;
În conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
În temeiul art.39, alin.2, art.49, alin.1, din Legea nr.273/29.06.2006, privind finanţele
publice locale actualizată;
În temeiul art.63, alin.1 lit c) şi art.68, alin.1 din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi
actualizată privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă validarea Dispoziţiei nr.392/28.09.2017, cu modificarea Bugetului de Venituri
şi Cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre;
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Galbenu şi compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Galbenu,
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Galbenu
instituţiilor şi persoanelor interesate.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Galbenu şi pe pagina proprie de internet.

PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
TUŢULAN CONSTANŢA CAMELIA

COMAN MIHAI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 83
DIN 29 NOIEMBRIE 2017
privind: rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2017, sursă A, secțiunea
SD, prin majorarea cap. 84.02.03, art. 71.01.01 şi secţiunea SF prin diminuarea cap.
51.01.03, cap. 61.03.04, cap. 61.50.00, cap. 67.03.02 și majorarea cap. 51.01.03 și cap.
61.50.00; la secțiunea SF prin majorarea indicatorului 11.02.02 și diminuarea
indicatorului 11.02.06 şi majorarea indicatorului 04.02.04 – venituri şi la cap. 51.01.03
titlul 20 art. 20.01.30, cap. 65.02, titlul 10 pentru cheltuieli
Consiliul Local Unirea întrunit în şedinţă ordinară de lucru în dată de 29.11.2017
Având în vedere:
- Referatele compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al
primarului comunei Unirea înregistrat cu nr. 5570/20.11.2017 și nr. 5636/22.11.2017
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila nr. 56894/22.11.2017,
înregistrată la Primăria comunei Unirea cu nr. 5629/22.11.2017;
- Prevederile art. 19, art. 49 alin. 4 și alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 36, alin 2 și 4, lit. “a”, art. 45 alin 2 lit.“a” și art. 115 alin. 1 lit. “b” din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2017, sursă A,
secțiunea SD, prin majorarea cap. 84.02.03, art. 71.01.01 și secțiunea SF prin diminuarea
cap. 51.01.03, cap. 61.03.04, cap. 61.50.00, cap. 67.03.02 și majorarea cap. 51.01.03 și cap.
61.50.00; la secțiunea SF prin majorarea indicatorului 11.02.02 și diminuarea indicatorului
11.02.06 și majorarea indicatorului 04.02.04 – venituri și la cap. 51.01.03 titlul 20 art.
20.01.30, cap. 65.02, titlul 10 pentru cheltuieli;
Art.2 De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei
prin compartimentul financiar - contabil, iar de comunicarea prezentei hotărâri răspunde
secretarul comunei.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
DÂRJAN SICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 84
DIN 29 NOIEMBRIE 2017

privind: privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea
de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SĂ prin Sucursala de Distribuție a
Energiei Electrice Brăila, asupra unui teren în suprafață de 254,88 mp aparţinând
domeniului public al comunei Unirea
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Consiliul Local Unirea întrunit în ședinț[ ordinară de lucru din dată de 29.11.2017
Având în vedere:
- Adresa nr. 18012/14.11.2017 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord
SĂ prin Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, înregistrată la Primăria comunei
Unirea cu nr. 5527/16.11.2017.
- Referatul nr. 5582/20.11.2017 a doamnei Cojocaru Alina – Gabriela, inspector de cadastru
și agricultură;
- Raport de aprobare a primarului comunei Unirea;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Prevederile art. 12, alin. (2), (3), (4) și art. 14 alin. (3) din Legea energiei electrice și gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. “d”, raportat la alin. 6 lit. “a” punct 14, art. 45 alin. (3), art.
115 alin. (1) lit. „b” și art. 124 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se acordă dreptul de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice
Muntenia Nord SĂ prin Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, asupra unui teren
în suprafață de 254,88 mp aparțînând domeniului public al comunei Unirea, în vederea
realizării lucrării „Modernizare LEA 0,4kV și branșamente consumatori din localitatea Valea
Cinepii, jud. Brăila”.
Art.2 Exercitarea drepului de uz și servitute asupra terenului afectat de capacitățile
energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței a instalațiilor.
Art.3 Se împuternicește primarul comunei Unirea, Ungureanu Ioan, pentru semnarea
contractului de uz și servitute care se va încheia cu Societatea de Distribuție a Energiei
Electrice Muntenia Nord SĂ prin Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Unirea, compartimentului
cadastru și agricultură și se aduce la cunoştinţa publică prin grijă secretarului comunei.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
DÂRJAN SICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 85
DIN 29 NOIEMBRIE 2017

privind: aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009
Consiliul Local al Comunei Unirea, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la dată de
29.11.2017;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Unirea nr.21 din 31.03.2014 privind aprobarea
Actului Adițional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la
Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de
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Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Hotărârea nr.7 din 30.04.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670 din
10.09.2009 – a Adunării Generale a Asociației, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la
Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de
Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Adresa nr.1046 din 13.11.2017 a Asociației prin care ni s-a comunicat pentru aprobare Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu documentația susțînătoare;
- Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele – parte integrantă;
- Prevederile punctelor 25.1 și 25.6 ale Articolului 25 - Modificarea/ajustarea prețurilor și
tarifelor - din Titlul III - Sistemul de prețuri și tarife din Dispoziții Speciale - Partea Comună
a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de
Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile punctului 22.2 litera b) din Articolul 22 - Evaluarea lucrărilor referitoare la
Bunurile de Retur - și ale Articolului 23 – Facturarea lucrărilor finanțate de către utilizatori din Capitolul V - Evaluarea lucrărilor din Titlul ÎI – Sistemul de lucrări - din Dispoziții Speciale
- Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolului 11 – Verificarea Contoarelor – din Titlul I – Scopul și aria delegării din Dispoziții Speciale – Partea de Apă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
Prevederile Articolului 8 – Racordurile – din Titlul ÎI – Prestarea Serviciului - din Dispoziții
Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolului 56 - Modificarea de comun acord din Capitolul III – Modificarea
termenilor și condițiilor prezentului Contract de Delegare – Titlul IV – Dispoziții Finale din
Dispoziții Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile art.5 alin.1 litera g) punctul 1, art.5 alin.2 litera f) punctul 1 și punctul 4, art.16
alin.1, alin.2 litera a) și alin.3 literele a) și e), art.17 alin.1 litera d), alin.2 litera d) punctele 1 și
5, art.20 alin.1, alin.3 și alin.7, art.21 și ale art.26 litera c) din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Unirea;
- Rapoartele de aprobare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) și lit.f), alin.5 lit.a), alin.6
lit.a) pct.14 și alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) și f), art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b)
și alin.6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, în formă prevăzută în
Anexă – parte integrantă din prezenta Hotărâre.
(2) Actul Adițional nr.6 se va încheia între Delegatarul Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila în numele și pe seama membrilor Asociați și Operatorul S.C.
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.
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Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, al cărei
membru este Comună Unirea, să semneze - în numele și pe seama Comunei Unirea - Actul
Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă
și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin reprezentantul sau legal Președintele Asociației,
domnul Viorel Marian Dragomir.
Art.3 (1) Se acordă mandat special domnului Primar Ungureanu Ioan, în calitate de
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Comună Unirea, să
voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,
Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009.
(2) Se mandatează domnul Ungureanu Ioan, Primarul Comunei Unirea, să avizeze
Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 încheiat între Delegatar și Operator, în calitate de
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Comună Unirea.
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Unirea
domnul Ungureanu Ioan, iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar al Hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila imediat după adoptare - și altor
instituții interesate, în termenul legal.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
DÂRJAN SICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 86
DIN 29 NOIEMBRIE 2017

privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al
Comunei Unirea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO DUNĂREA” Brăila
Consiliul Local al Comunei Unirea, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la dată de
29.11.2017;
Având în vedere:
- Raportul nr. 1306/27.10.2017 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO
DUNĂREA” Brăila, privind necesitatea acordării unui mandat special Primarului Comunei, în
calitate de reprezentant legal, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota:
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea
prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că obiect
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”;
- Actul Adițional nr. 8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”.
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- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Unirea nr. 61 din 27.12.2012 privind aprobarea
delegării prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de
colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având că obiect “Delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de
colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” - art.9 alin
(4) alin (5) și alin (6);
- Prevederile Legii 51/2006 (republicată, actualizată) a serviciilor comunitare de utilități
publice art. 10 alin (5) și art. 8 alin (3) lit k;
- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;
- Referatele de aprobare al primarului comunei Unirea
- Rapoartele de aprobare ale comisiilor de specialitate
În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul
14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) din Legea administrației publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se acordă mandat special domnului Ungureanu Ioan , primarul Comunei Unirea, că
reprezentant legal al Comunei Unirea, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, să voteze:
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea
prevederilor art.9 din contractul de concesiune nr 390/287/17.06.2013, având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea;
- Actul Adițional nr. 8 la Contractul de concesiune nr. 390/287/17.06.2013 având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”;
- Actul Adițional nr. 8 se va încheia între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO
DUNĂREA” Brăila, în calitate de concedent, în numele și pe seama membrilor Asociați și
SC RECORWOOD SRL, în calitate de concesionar.
Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila,
cu sediul în municipiul Brăila, str Șoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, județul Brăila, înscrisă în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Grefă Judecătoriei Brăila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al
cărei membru este Comună Unirea , să semneze - în numele și pe seama Comunei Unirea Actul Adițional nr.8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”, prin reprezentantul sau legal Președintele Asociației, Domnul Francisk Iulian
Chiriac .
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Ungureanu Ioan
personal prin participarea la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO DUNĂREA” Brăila.
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila și altor instituții interesate.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
DÂRJAN SICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA
139

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.10/2017____________
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 88
DIN 29 NOIEMBRIE 2017
privind: stabilirea măsurilor pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol
Consiliul Local Unirea întrunit în ședință ordinară de lucru din dată de 29.11.2017;
Având în vedere Notă de constatare a Instituției Prefectului județului Brăila privind
legalitatea actelor administrative precum și modul de organizare a exercitării și punerea în
aplicare în concret a legilor și a altor acte normative la nivelul comunei Unirea, înregistrată la
Primăria comunei Unirea cu nr. 4981/25.10.2017;
În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol,
aprobată prin Legea nr. 98/2009, a H.G. nr. 1632/2009 și a Normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2015-2019aprobate prin Ordinul comun al ministrului
agriculturii, ministrul finanțelor publice și a președintelui Institutului Național de Statistică nr.
734/480/1003/3727/2015.
Ţînând cont de avizele favorabile primite din partea comisiilor de specialitate ale
consiliului local comunal;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. „b”
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Programul de măsuri cu privire la eficientizarea activității de înscriere a
datelor în Registrul Agricol al comunei Unirea, judeţul Brăila, în conformitate cu Anexă nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează secretarul
comunei și agentul agricol.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate, primarului și viceprimarului comunei,
compartimentului financiar – contabilitate și se aduce la cunoştinţa publică prin grijă
secretarului comunei.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Unirea şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
DÂRJAN SICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BADIU RODICA ALINA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 87
DIN 17 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea rezilierii Contractului de Constituire a dreptului de superficie cu titlu
oneros nr.3665/31.05.2017 precum și a Convenției nr.5116/24.07.2017, asupra terenului
în suprafață de 3647 mp, situat în intravilanul comunei Chiscani, Staţiunea Lacu Sărat,
Aleea Centrală, nr. 2, T68, P373/3, proprietate privată a comunei Chiscani, către S.C.
NELISIM PROD S.R.L.
Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară la data de 17.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr. 11800 / 2017;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 11802/ 2017;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Notificarea nr.11499/27.10.2017 a Comunei Chiscani, către SC NELISIM PROD SRL ;
- Adresa nr.57/31.10.2017 a SC NELISIM PROD SRL , prin care își exprimă acordul de a
înceta pe cale amiabilă contractul de constiruire a dreptului de superficie;
- Adresa Instituției Prefectului - Județul Brăila nr.6986/17.08.2017 înregistrată la sediul
instituției noastre sub nr. 8579/21.08.2017;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă ăentru elaborarea actelor
normative, republicată;
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
- Prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 a administrației pulice locale, republicată ,cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rezilierea Contractului de Constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros
nr.3665 /31.05.2017 precum și a Convenției nr.5116/24.07.2017 H.C.L.nr.50 din 26.05.2017,
asupra terenului în suprafață de 3647 mp, situat în intravilanul comunei Chiscani, Staţiunea
Lacu Sărat, Aleea Centrală, nr. 2, T68, P373/3, proprietate privată a comunei Chiscani, către
S.C. NELISIM PROD S.R.L.
Art.2 Se revocă H.C.L. nr.50/26.05.2017 și H.C.L.nr. 59/30.06.2017 privind aprobarea
constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fără licitație publică asupra terenului în
suprafață de 3647 mp, situat în intravilanul comunei Chiscani, Staţiunea Lacu Sărat, Aleea
Centrală, nr. 2, T68, P373/3, proprietate privată a comunei Chiscani, către S.C. NELISIM
PROD S.R.L.
Art.3 Se împuternicește domnul Cojea Busuioc Costică, primarul comunei Chiscani, să
semneze actul autentic privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului de superficie și a
Convenției menționate la art.1.
Art.4 Taxele notariale privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului de superficie
menționat la art.1, vor fi suportate de S.C.NELISIM PROD S.R.L.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinre de primarul comunei Chiscani.
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Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Chiscani, Instituției
Prefectului Brăila,în vederea exercitării controlului de legalitate precum și persoanelor
interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ
ENACHE MARCELA

MAZÎLU ANGHELUŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 88
DIN 17 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea rezilierii Contractului de Constituire a dreptului de superficie cu titlu
oneros nr.1943 /29.03.2017 precum și a Convenției nr.4971/19.07.2017,asupra terenului
în suprafață de 6800 mp, situat în intravilanul comunei Chiscani, Staţiunea Lacu Sărat,
Aleea Centrală, nr.5A, T68, P373/4, proprietate privată a comunei Chiscani, către S.C.
ELDOMIR IMPEX S.R.L.
Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară la data de 17.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr. 11807/ 2017;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei ,nr.11810/2017;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Chiscani ;
- Notificarea nr. 11500/27.10.2017 a Comunei Chiscani către SC ELDOMIR IMPEX SRL.
- Adresa nr.2578/30.10.2017 a SC ELDOMIR IMPEX SRL prin care își exprimă acordul de a
înceta pe cale amiabilă contractul de constituire a dreptului de superficie.
- Adresa Instituției Prefectului-Județul Brăila nr. 6986/17.08.2017 înregistrată la sediul
instituției noastre sub nr. 8579/21.08.2017;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată;
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
- Prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 a administrației pulice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu moodificările
și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rezilierea Contractului de Constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros
nr.1943 /29.03.2017 precum și a Convenției nr.4971/19.07.2017,asupra terenului în
suprafață de 6800 mp, situat în intravilanul comunei Chiscani, Staţiunea Lacu Sărat, Aleea
Centrală, nr.5A, T68, P373/4, proprietate privată a comunei Chiscani, către S.C. ELDOMIR
IMPEX S.R.L.
Art.2 Se revocă H.C.L. nr.35/24.03.2017 și H.C.L.nr. 57/30.06.2017 privind aprobarea
constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fără licitație publică asupra terenului în
suprafață de 6800 mp, situat în intravilanul comunei Chiscani, Staţiunea Lacu Sărat, Aleea
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Centrală, nr.5A, T68, P373/4 , proprietate privată a comunei Chiscani, către S.C. ELDOMIR
IMPEX S.R.L.
Art.3 Se împuternicește domnul Cojea Busuioc Costică, primarul comunei Chiscani, să
semneze actul autentic privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului de superficie și a
Convenției, menționate la art.1.
Art.4 Taxele notariale privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului de superficie
menționat la art.1, vor fi suportate de SC ELDOMIR IMPEX SRL.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinre de primarul comunei Chiscani.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Chiscani, Instituției
Prefectului Brăila, precum și persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ
ENACHE MARCELA

MAZÎLU ANGHELUŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 89
DIN 17 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea rezilierii Contractului de Constituire a dreptului de superficie cu titlu
oneros nr.3666 /31.05.2017 precum și a Convenției nr.4970/19.07.2017,asupra terenului
în suprafață de 6475 mp, situat în intravilanul comunei Chiscani, Staţiunea Lacu Sărat,
Aleea Centrală, nr.2, T68, P373/3, Lot.2, proprietate privată a comunei Chiscani, către
S.C. ELDOMIR IMPEX S.R.L.
Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară la data de 17.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr. 11805/ 2017;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei ,nr.11806/2017;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Chiscani ;
- Notificarea nr. 11500/27.10.2017 a Comunei Chiscani către SC ELDOMIR IMPEX SRL.
- Adresa nr.2578/30.10.2017 a SC ELDOMIR IMPEX SRL prin care își exprimă acordul de a
înceta pe cale amiabilă contractul de constituire a dreptului de superficie.
- Adresa Instituției Prefectului-Județul Brăila nr. 6986/17.08.2017 înregistrată la sediul
instituției noastre sub nr. 8579/21.08.2017;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată;
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
- Prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 a administrației pulice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu moodificările
și completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rezilierea Contractului de Constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros
nr.3666 /31.05.2017 precum și a Convenției nr.4970/19.07.2017,asupra terenului în
suprafață de 6475 mp, situat în intravilanul comunei Chiscani, Staţiunea Lacu Sărat, Aleea
Centrală, nr.2, T68, P373/3,lot.2 proprietate privată a comunei Chiscani, către S.C.
ELDOMIR IMPEX S.R.L.
Art.2 Se revocă H.C.L. nr.49/2017 și H.C.L.nr. 58/30.06.2017 privind aprobarea constituirii
unui drept de superficie cu titlu oneros, fără licitație publică asupra terenului în suprafață de
6475 mp, situat în intravilanul comunei Chiscani, Staţiunea Lacu Sărat, Aleea Centrală, nr.2,
T68, P373/3 ,lot.2, proprietate privată a comunei Chiscani, către S.C. ELDOMIR IMPEX
S.R.L.
Art.3 Se împuternicește domnul Cojea Busuioc Costică, primarul comunei Chiscani, să
semneze actul autentic privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului de superficie și a
Convenției, menționate la art.1.
Art.4 Taxele notariale privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului de superficie
menționat la art.1, vor fi suportate de SC ELDOMIR IMPEX SRL.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinre de primarul comunei Chiscani.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Chiscani, Instituției
Prefectului Brăila, precum și persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ
ENACHE MARCELA

MAZÎLU ANGHELUŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 90
DIN 17 NOIEMBRIE 2017
privind: actualizarea Regulamentului privind închirierea/constituirea dreptului de
superficie cu titlu oneros, asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al Comunei
Chiscani, judeţul Brăila, aprobat prin H.C.L. nr.30/2016
Consiliul Local Chiscani, judeţul Brăila întrunit în ședință ordinară la 17.11.2017;
Având în vedere:
- Adresa Instituției Prefectului Județului Brăila nr.6600/17.08.2017 prin care se solicită
modificarea HCL nr.56/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de închiriere/
constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului
privat al comunei Chiscani.
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Chiscani;
- Referatul de specialitate al secretarului comunei Chiscani;
- Referatul de specialitate al compartimenului urbanism și amenajarea teritoriului ;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Chiscani;
În conformitate cu:
- Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică si regimul
juridic al acesteia;
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- Prevederile art.693-702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevderile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților, republicată, cu modificrările și completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Prevederile art.12 alin.(3) din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, receptie, si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
- Prevederile art 57, art.58,art.59 alin.(1),(2) și (3), art.60 și art.61 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, actualizată.
În baza art. 36, alin.(1) si (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(1) și (3) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se actualizează Regulamentul privind închirierea/constituirea dreptului de superficie cu
titlu oneros, asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al Comunei Chiscani, judeţul
Brăila, aprobat prin HCL nr.30/2016, conform Anexei nr.1 parte integrantă la prezenta
hotarăre.
Art.2 Odată cu prezenta hotărare își încetează aplicabilitatea H.C.L.nr.30/2016 și HCL
nr.56/2016 privind Regulamentul pentru închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu
oneros asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Comunei Chiscani, judetul Brailă,
precum și orice altă reglementare locală cu caracter local.
Art.3 Prezenta hotarare va fi adusă la îndepinire de Primarul Comunei Chiscani pin
compartimentele de specialitate și la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și pe
site-ul www.primariachiscani.ro si comunicata Institutiei Prefectului si celor interesati prin grija
secretarului.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Chiscani şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNĂ
ENACHE MARCELA

MAZÎLU ANGHELUŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 91
DIN 17 NOIEMBRIE 2017
privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Chiscani, pe anul 2017
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Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în şedință ordinară în data de 17.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.11118/2017;
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil nr.11048/ 2017;
- Prevedrile legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 ;
- Prevederile art.19, alin.(2) art.44,art.45 și art.46 din Legea 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.57 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. "c", art. 5 lit."b", art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.1
lit."b" din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Chiscani, pe
anul 2017, conform anexei nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2 Aprobă modificarea și completarea Programului anual al investițiilor pe anul 2017,
conform anexei nr.2 parte integrantă la prezenta hotărâre..
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei prin compartimentul financiar- contabil.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea la cunostinţa publică si va fi transmisă
persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului Brăila, în vederea efectuării controlului de
legalitate.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Chiscani şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNĂ
ENACHE MARCELA

MAZÎLU ANGHELUŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 92
DIN 17 NOIEMBRIE 2017
privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru
anul 2018
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României,
republicată;
- Art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
- Art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
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- Art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761
alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
- Art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
- Art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
- Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
- Art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
- Art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,
republicată;
- Art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 39/2002;
- Art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul
Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
- Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/23.12.2015;
ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la
componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei
CHISCANI este următoarea:
Rangul IV – CHISCANI
Rangul V – LACU SĂRAT, VĂRSĂTURA
Luând act de:
- Raportul de aprobare a primarului comunei CHISCANI;
147

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.10/2017____________
- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei CHISCANI;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei CHISCANI;
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la
bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de
resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,
ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2017 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2018, se stabilesc
potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale,
taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de
către Consiliul Local al Comunei CHISCANI, sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt
creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30
septembrie inclusiv.
(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului
prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, şi se
plăteşte lunar, până la data de 25 ale lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate
a contractului.
(3) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1) şi (2), contribuabilii datorează
majorări de întârziere de 1%, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Art.3 Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului local de către
contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare,
se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Art.4 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, după cum
urmează:
- În cazul impozitului pe clădiri la _10__%;
- În cazul impozitului pe teren la _10__%;
- În cazul impozitului pe mijloacele de transport la _10__%.
Art.5 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice, după
cum urmează:
- În cazul impozitului pe clădiri la _10__%;
- În cazul impozitului pe teren la _10__%;
- În cazul impozitului pe mijloacele de transport la _10__%.
Art.6 Pentru anul fiscal 2018, cotele adiţionale prevăzute la art. 489 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, se stabilesc după cum urmează:
- În cazul impozitului pe cladiri si impozitul teren , până la 500% faţă de nivelurile stabilite în
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan;
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Art.7 Impozitul pe cladirile/terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice care
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel
mult 6 luni, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul
fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie.
Art.8 Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de
_40__ lei, inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de
către debitori.
Art.9 Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii persoane
fizice şi juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până în ultima zi a
primei luni din trimestrul următor celui de raportare, conform prevederilor art. 162 alin. 2 lit. b)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, astfel:
pentru persoane fizice – __150__ lei;
pentru persoane juridice – 1.000 lei.
Art.10 Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018 şi este aplicabilă în anul fiscal 2018.
Art.11 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
CHISCANI, prin aparatul său de specialitate.
Art.12 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei CHISCANI în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Chiscani și prefectului județului Brăila și se
aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la Primărie, în spaţiul accesibil publicului, precum şi
pe pagina de internet www.primariachiscani.ro.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Chiscani şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNĂ
ENACHE MARCELA

MAZÎLU ANGHELUŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 93
DIN 17 NOIEMBRIE 2017
privind: stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile
şi terenurile neîngrijite de pe raza Comunei Chiscani, aparținând persoanelor juridice,
cu până la 500% şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.12131/2017 a Primarului Comunei Chiscani;
- Raportul de specialitate nr. 12132/2017 a Compartimentului de impozite si taxe si executari
silite;
În conformitate cu prevederile:
- Art.489 alin.(5) – (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Art.9 lit.a)-c) si e) si art.10 lit.a),b) si i) din OG nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor
urbane si rurale.
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În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) si art.(2) lit.d) si alin. (4) din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂREŞTE:
Art.1 Se aprobă procedura cadru privind majorarea cu pana la 500% a impozitului pe clădire
şi a impozitului pe teren, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate pe raza Comunei
Chiscani, aparținând persoanelor juridice, prevazuta în Anexa nr.1, parte integrantă a
prezentei Hotarari.
Art.2 Se aprobă criteriile de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite, prevăzute
în Anexa nr.2, parte integrantă a prezentei Hotărâri.
Art.3 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei mixte de control,
prevăzut în Anexa nr.3, parte integrantă a prezentei Hotărâri.
Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarului comunei Chiscani, prin
compartimentul financiar - contabil, impozite și taxe, executări silite, resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
NOTĂ: Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Local Chiscani şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNĂ
ENACHE MARCELA

MAZÎLU ANGHELUŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 94
DIN 17 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea tăierii arborilor de pe laturile drumului comunal DC 8 – zona
administrativă a comunei Chiscani, județul Brăila și valorificării masei lemnoase de 199
m3
Consiliul Local al comunei Chiscani , județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data
de 17.11.2017
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.12138/09.11.2017;
- Raportul de specialitate al viceprimarului comunei Chiscani nr.12139/09.11.2017;
- Actul de punere în valoare nr.1977/08.09.2017 întocmit de Direcția Silvică Brăila;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiscani;
- HCL nr.84 / 25.10.2017 privind actualizarea Regulamentului de tăiere și/sau toaletare a
arborilor și arbuștilor aflați pe domeniul public și privat al comunei Chiscani, aprobat prin HCL
nr.17/2015
- HCL nr.83/25.10.2017 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
privat al comunei Chiscani, însușit prin HCL 1/2017.
- Adresa Ocolului Silvic Lacu Sărat din cadrul Direcției Sivice Brăila, înregistrată la sediul
instituției noastre sub nr.12112/10.11.2017;
- Prevederile art.6 și pct.56, lit.”h” din Anexa Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic – republicat;
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- Prevederile art.20, alin.(1), lit.”e” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.36, alin.(5), lit.”b” și art.123, alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă tăierea arborilor de pe laturile drumului comunal DC 8 – zona administrativă
a comunei Chiscani, județul Brăila și valorificarea masei lemnoase de 199 m3 rezultate.
Art.2 (1) Procedura de valorificare va fi prin licitație publică cu ofertă în plic închis care va fi
precedată de publicitatea anunțului de organizare a licitației.
(2) Se aprobă Caietul de sarcini anexat la prezenta hotărâre.
Art.3 (1) Se stabilește prețul minim de pornire a licitației la 10359,25 lei/total masă lemnoasă.
(2) În caz de balotaj al ofertelor se va trece la licitație cu strigare cu pași, pasul de
licitație fiind de 500 lei.
Art.4 Taxa de participare la licitație și garanția de participare la licitație va fi, pentru fiecare,
de 2,5 % din prețul minim de pornire a licitației, garanția pentru contestație de 5% din prețul
minim de pornire, și prețul Caietului de sarcini de desfășurare a licitației de 50 lei.
Art.5 Participanții la licitație trebuie să fie operatori cu atestat de exploatare forestieră.
Art.6 Comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitație va fi compusă din:
1.Viceprimar - președinte
2. inspector - Compartiment urbanism - membru
3. inspector - Compartiment achiziții publice- membru
4. inspector - Compartiment mediu - membru
5. inspector Compartiment – registrul agricol
Art.7 Prin grija secretarului comunei, hotărârea va fi comunicată Instituției Prefectului –
Județul Brăila și va fi adusă la cunoștință celor interesați și va fi făcută publică prin afișare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ
ENACHE MARCELA

MAZÎLU ANGHELUŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 95
DIN 17 NOIEMBRIE 2017
privind: radierea debitelor reprezentând amenzi contravenționale, contravenienți
persoane fizice, înlocuite cu munca în folosul comunității prin hotărâri judecătorești
Consiliul local Chiscani, întrunit în ședință ordinară la data de 17.11.2017
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a primarului nr.12133/2017;
- Referatul d-nei Dumitraş Sefora, responsabil cu procedura de urmărire şi debitare a
amenzilor și a viceprimarului Pospai Geanina, înregistrat sub nr.11958/2017;
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- Art.9 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată;
- Prevederile art.24 titlul II,cap.I din Codul de Procedura Fiscală, legea nr.207/2015;
Ţinând cont de prevederile art.36 alin.(4) lit.”a” si “c” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a si c din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă radierea debitelor reprezentând amenzi contravenţionale contravenienţi
persoane fizice, înlocuite cu munca în folosul comunităţii prin hotărâri judecătoreşti.
Art.2 Fac obiectul acestor radieri contravenienţi persoanele fizice nominalizate în anexa nr.1
parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
compartimentul financiar - contabil, impozite şi taxe, executari silite, resurse umane.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi comunicată celor inbteresaţi prin
grija secretarului comunei.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Chiscani şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNĂ
ENACHE MARCELA

MAZÎLU ANGHELUŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 96
DIN 17 NOIEMBRIE 2017
privind: actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
Comunei Chiscani, județul Brăila
Consiliul Local al comunei Chiscani, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data
de 17.11.2017
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.12141/09.11.2017;
- Raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 12140/09.11.2017;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiscani;
- HCL nr.24/28.06.2017 privind declararea Consiliului Local al comunei Chiscani legal
constituit;
- Prevederile art.2 din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și
funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice si a
campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

152

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.10/2017____________
- Prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediu de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției, cu modificările și compleările ulterioare;
- Prevederile art.36, alin.(3), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.45 și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
al Comunei Chiscani, județul Brăila, conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2 Începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local
nr.13/25.02.2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Consiliului Local al Comunei Chiscani.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică membrilor consiliului local, primarului comunei
Chiscani, Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi, prin grija secretarului comunei.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Chiscani şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNĂ
ENACHE MARCELA

MAZÎLU ANGHELUŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 97
DIN 17 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009
Consiliul Local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 17.11.2017 ;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chiscani nr.22 din 11.04.2014 privind aprobarea
Actului Adiţional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă şi de canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la
Dispoziţii Speciale – Partea de Apă şi a Anexei 2 la Dispozitii Speciale – Partea de
Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Hotărârea nr.7 din 30.04.2014 privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.670 din
10.09.2009 – a Adunării Generale a Asociaţiei, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la
Dispoziţii Speciale – Partea de Apa si a Anexei 2 la Dispozitii Speciale – Partea de
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Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Adresa nr.1046 din 13.11.2017 a Asociatiei prin care ni s-a comunicat pentru aprobare Actul Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu documentaţia susţinătoare;
- Actul Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele – parte integrantă;
- Prevederile punctelor 25.1 si 25.6 ale Articolului 25 - Modificarea/ajustarea preţurilor şi
tarifelor, din Titlul III, Sistemul de preţuri şi tarife din Dispoziţii Speciale - Partea Comună a
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile punctului 22.2 litera b) din Articolul 22 - Evaluarea lucrărilor referitoare la
Bunurile de Retur - şi ale Articolului 23 – Facturarea lucrărilor finanţate de către utilizatori din Capitolul V - Evaluarea lucrărilor din Titlul II – Sistemul de lucrări - din Dispoziţii Speciale Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolului 11 – Verificarea Contoarelor – din Titlul I – Scopul şi aria delegării din Dispoziţii Speciale – Partea de Apă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolului 8 – Racordurile – din Titlul II – Prestarea Serviciului - din Dispoziţii
Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolului 56 - Modificarea de comun acord din Capitolul III – Modificarea
termenilor şi condiţiilor prezentului Contract de Delegare – Titlul IV – Dispoziţii Finale din
Dispoziţii Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă şi de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile art.5 alin.1 litera g) punctul 1, art.5 alin.2 litera f) punctul 1 si punctul 4, art.16
alin.1, alin.2 litera a) şi alin.3 literele a) si e), art.17 alin.1 litera d), alin.2 litera d) punctele 1 şi
5, art.20 alin.1, alin.3 si alin.7, art.21 si ale art.26 litera c) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Referatul de aprobare al primarului nr. 12302/ 2017;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 12301/ 2017;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) si lit.f), alin.5 lit.a), alin.6
it.a) pct.14 si alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) si f), art.62 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b)
şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă Actul Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, în forma prevazută în
Anexa – parte integrantă din prezenta Hotărâre.
(2) Actul Adiţional nr.6 se va încheia între Delegatarul Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila în numele şi pe seama membrilor Asociaţi şi Operatorul S.C.
Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila S.A.
Art.2 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brailă, al carei
membru este Comuna Chiscani, să semneze - în numele şi pe seama Comunei Chiscani Actul Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin reprezentantul său legal Preşedintele
Asociaţiei, domnul Viorel Marian Dragomir.
Art.3 (1) Se acordă mandat special domnului Primar Cojea Busuioc Costică, în calitate de
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Chiscani, să
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voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila,
Actul Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009.
(2) Se mandatează domnul Cojea Busuioc Costică, Primarul Comunei Chiscani, să
avizeze Actul Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 încheiat între Delegatar şi
Operator, în calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială
Comuna Chiscani.
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Chiscani domnul
Cojea Busuioc Costică, iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar al Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila imediat după adoptare - şi altor
instituţii interesate, în termenul legal.
Această hotărâre a fost adoptată cu un numar de 12 voturi, din numărul total de 15 consilieri locali în funcţie,
îndeplinindu-se cerinţa de majoritate din numărul total al consilierilor locali în funcţie.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Chiscani şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

AVIZAT
SECRETAR COMUNĂ
ENACHE MARCELA

MAZÎLU ANGHELUŢĂ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISENCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 58
DIN 29 NOIEMBRIE 2017
privind: acordarea unui mandat special Primarului în calitate de reprezentant legal al
Comunei Surdila Găiseanca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila
Consiliul Local al Comunei Surdila Găiseanca, județul Brăila, întrunit în ședință
ordonară la dată de 29.11.2017;
Având în vedere:
- Raportul nr. 1306/27.10.2017 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO
DUNĂREA” Brăila, privind necesitatea acordării unui mandat special Primarului Comunei, în
calitate de reprezentant legal, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru a vota:
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și
depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu respectarea
prevederilor art.9, din contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că obiect
“Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”;
- Actul Adițional nr. 8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”.
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Surdila Găiseanca nr.2 din 31.01.2013
privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea;
- Contractul de concesiune nr.390/287 din 17 iunie 2013, având că obiect “Delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de
colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea” - art.9 alin
(4) alin (5) și alin (6);
- Prevederile Legii 51/2006 (republicată, actualizată) a serviciilor comunitare de utilități
publice art. 10 alin (5) și art. 8 alin (3) lit k;
- Prevederile art.16 alin.3 lit.g coroborate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila;
- Referatul de aprobare al primarului comunei şi raportul de avizare al comisiei de specialitate
nr.3 din cadrul Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.1, alin.2 lit. d), alin.4 lit.f), alin.6 lit.a) punctul
14, art.37, art.45 alin.1, art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b) din Legea administrației publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se acordă mandat special domnului Drăguţ Gabriel, primarul Comunei Surdila
Găiseanca, că reprezentant legal al Comunei Surdila Găiseanca, în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila, să voteze:
- Ajustarea tarifului serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare și
Depozitarea acestora la Depozitul ecologic Muchea - propusa de concesionar, cu
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respectarea prevederilor art.9 din contractul de concesiune nr 390/287/17.06.2013, având
că obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de
la punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea;
- Actul Adițional nr.8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013 având că
obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la
punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic
Muchea”;
- Actul Adițional nr.8 se va încheia între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO
DUNĂREA” Brăila, în calitate de concedent, în numele și pe seama membrilor Asociați și
SC RECORWOOD SRL, în calitate de concesionar.
Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila,
cu sediul în municipiul Brăila, str. Șoseaua Buzăului nr. 3A – corp 2, județul Brăila, înscrisă în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Grefă Judecătoriei Brăila, cu nr. 20 /10.07.2009 , al
cărei membru este Comună Surdila Găiseanca, să semneze în numele și pe seama Comunei
Surdila Găiseanca Actul Adițional nr.8 la Contractul de concesiune nr.390/287/17.06.2013
având că obiect: “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri
menajere de la punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea acestora la depozitul
ecologic Muchea”, prin reprezentantul sau legal Președintele Asociației, Domnul Francisk
Iulian Chiriac .
Art.3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Domnul Primar Drăguţ Gabriel
personal prin participarea la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECO DUNĂREA” Brăila.
Art.4 Prin aparatul de specialitate al primarului prezenta Hotărâre va fi comunicată Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO DUNĂREA” Brăila și altor instituții interesate.
Această Hotărâre a fost adoptată în ședința de consiliu din dată de 29.11.2017, cu un număr de 11 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţineri”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
VIOREL BARBU

NECULAI BĂDĂRĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISENCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 59
DIN 29 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.670 din 10.09.2009
Consiliul Local al Comunei Surdila Găiseanca, județul Brăila, întrunit în ședință
ordinară la dată de 29.11.2017:
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Surdila Găiseanca nr.15 din 24.04.2014 privind
aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin care s-a aprobat modificarea
Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea
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de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă
și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Hotărârea nr.7 din 30.04.2014 privind aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670 din
10.09.2009 – a Adunării Generale a Asociației, prin care s-a aprobat modificarea Anexei 2 la
Dispoziții Speciale – Partea de Apă și a Anexei 2 la Dispoziții Speciale – Partea de
Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și
de Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Adresa nr.1046 din 13.11.2017 a Asociației prin care ni s-a comunicat pentru aprobare Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 cu documentația susţinătoare;
- Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele – parte integrantă;
- Prevederile punctelor 25.1 și 25.6 ale Articolului 25 - Modificarea/ajustarea prețurilor și
tarifelor - din Titlul III - Sistemul de prețuri și tarife din Dispoziții Speciale - Partea Comună
a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de
Canalizare nr.670 din 10.09.2009;
- Prevederile punctului 22.2 litera b) din Articolul 22 - Evaluarea lucrărilor referitoare la
Bunurile de Retur - și ale Articolului 23 – Facturarea lucrărilor finanțate de către utilizatori din Capitolul V - Evaluarea lucrărilor din Titlul ÎI – Sistemul de lucrări - din Dispoziții Speciale
- Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolului 11 – Verificarea Contoarelor – din Titlul I – Scopul și aria delegării din Dispoziții Speciale – Partea de Apă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolului 8 – Racordurile – din Titlul ÎI – Prestarea Serviciului - din Dispoziții
Speciale – Partea de Canalizare din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile Articolului 56 - Modificarea de comun acord din Capitolul III – Modificarea
termenilor și condițiilor prezentului Contract de Delegare – Titlul IV – Dispoziții Finale din
Dispoziții Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare
cu Apă și de Canalizare nr.670/10.09.2009;
- Prevederile art.5 alin.1 litera g) punctul 1, art.5 alin.2 litera f) punctul 1 și punctul 4, art.16
alin.1, alin.2 litera a) și alin.3 literele a) și e), art.17 alin.1 litera d), alin.2 litera d) punctele 1 și
5, art.20 alin.1, alin.3 și alin.7, art.21 și ale art.26 litera c) din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Referatul de aprobare al comunei;
- Raportul de specialitate 3 din cadrul Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.d), alin.4 lit.e) și lit.f), alin.5 lit.a), alin.6
lit.a) pct.14 și alin.7 lit.a), art.37, art.45 alin.2 literele d) și f), art.62 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b)
și alin.6 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, în formă prevăzută în
Anexă – parte integrantă din prezenta Hotărâre.
(2) Actul Adițional nr.6 se va încheia între Delegatarul Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Dunărea Brăila în numele și pe seama membrilor Asociați și Operatorul S.C.
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.
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Art.2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, al cărei
membru este Comună Surdila Găiseanca, să semneze - în numele și pe seama Comunei
Surdila Găiseanca - Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, prin reprezentantul sau
legal Președintele Asociației, domnul Viorel Marian Dragomir.
Art.3 (1) Se acordă mandat special domnului Primar Drăguţ Gabriel, în calitate de
reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială Comună Surdila
Găiseanca, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Dunărea Brăila, Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009.
(2) Se mandatează domnul Drăguţ Gabriel, Primarul Comunei Surdila Găisenca, să
avizeze Actul Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 încheiat între Delegatar și
Operator, în calitate de reprezentant legal al Delegatarului Unitatea Administrativ - Teritorială
Comună Surdila Găisenca.
Art.4 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Surdila
Găiseanca, domnul Drăguţ Gabriel, iar Secretarul Comunei va comunica un exemplar al
Hotărârii – Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila imediat după adoptare și
altor instituții interesate, în termenul legal.
Această Hotărâre a fost adoptată în ședința de consiliu din dată de 29.11.2017, cu un număr de 11 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţineri”.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI
VIOREL BARBU

NECULAI BĂDĂRĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISENCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 60
DIN 29 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor de la
cursurile cu frecvenţă din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat din comuna
Surdila Găiseanca, conform fondurilor bugetare alocate în anul 2017
Consiliul Local al Comunei Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 29 noiembrie 2017;
Având în vedere:
- Adresa nr.1687 din 20.11.2017 a Școlii Gimnaziale Surdila Găiseanca prin care se solicită
aprobarea cuantumului și a numărului de burse ce se acordă elevilor de la cursurile cu
frecvență din unitatea de învățământ preuniversitar de stat din comuna Surdila Găiseanca;
- Referatul de aprobare al primarului comunei și raportul compartimentului financiar contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului Local;
- Prevederile art.82 alin.1, alin.2 și art.105, alin.2 lit.d din Legea nr.1/2011 a educației
naționale, actualizată;
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- Prevederile Cap.I, art.4, Cap.II, art.5, respectiv Cap.III art.20 din Ordinul Ministrului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) nr.5576/2011 privind aprobarea
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,
actualizat, modificat prin Ordinul MECTS nr.3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul
MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învățământul preuniversitar de stat;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
- Prevederile HCL nr.14 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017;
- Dispozițiile art.36 alin.4, lit.a, și alin.6, lit.a, pct.1 din Legea nr.215/2001 a administrației
publicele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.1 și a art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă numărul de burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitatea de
învățământ preuniversitar de stat din comuna Surdila Găiseanca, conform fondurilor bugetare
alocate în anul 2017, burse aferente anului școlar 2016 – 2017, finanțate din bugetul local al
comunei Surdila Găiseanca, după cum urmează:
Instituția de învățământ

Tipul de bursă

Număr
burse
acordate

Școala Gimnazială
Găiseanca

Bursă de merit

13

Surdila

de

Cuantumul lunar al
unei burse (lei)
100

Art.2 Criteriile specifice de acordare a burselor de merit se stabilesc de Consiliul de
administrație al unității de învățământ preuniversitar de stat, în limitele fondurilor repartizate
și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.
Art.3 Bursele ce fac obiectul prezentei hotărâri vor fi acordate din bugetul local al comunei
Surdila Găiseanca aprobat prin HCL nr.30/30.03.2017.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Surdila Găiseanca prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.
Art.5 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de internet
proprie și va fi comunicată celor interesați.
Această Hotărâre a fost adoptată în ședința de consiliu din dată de 29.11.2017, cu un număr de 11 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţineri”.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GĂISENCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 61
DIN 29 NOIEMBRIE 2017
privind: aprobarea contului de execuţie la finele trimestrului III/2017
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Consiliul Local Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei şi Raportul de avizare al comisiei pentru
programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public
şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţie a mediului, servicii şi control
din cadrul consiliului local;
- Raportul de analiză privind activitatea economico-financiară pe trimestrul III al anului 2017
întocmit de către Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei;
- Prevederile art.49 alin.12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Pe baza prevederilor art.36 alin.4 lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior;
În temeiul art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările aduse ulterior,
HOT ĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă contul de execuţie al bugetului local la finele trimestrului III/2017, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prin grija compartimentului financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Surdila Gaiseanca, un exemplar al prezentei hotărâri va fi comunicat
Administrației Județene a Finanţelor Publice Brăila.
Art.3 Secretarul comunei Surdila Găiseanca va înainta prezenta hotărâre celor interesaţi.
Această Hotărâre a fost adoptată în ședința de consiliu din dată de 29.11.2017, cu un număr de 11 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţineri”.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet.
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HOTĂRÂREA Nr. 62
DIN 29 NOIEMBRIE 2017
privind: rectificarea bugetului local al comunei Surdila Găiseanca pe anul 2017
Consiliul Local Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.11.2017;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei, Referatul compartimentului financiar-contabil
din cadrul consiliului local şi Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare
economică, socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,

161

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BRĂILA NR.10/2017____________
agricultură, gospodărie comunală, protecţie a mediului, servicii şi control din cadrul consiliului
local;
- Decizia nr.21 din 22.11.2017 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila
prin care se comunică repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugatăși
sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale;
- Prevederile art.19 (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Pe baza prevederilor art.36 alin.4 lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. (2) lit. „a” şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă rectificarea bugetului local al comunei Surdila Găiseanca pe anul 2017,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către domnul Drăguț Gabriel - primarul
comunei în calitate de ordonator principal de credite şi d-na Stroe Geta contabila Consiliului
Local.
Art.3 Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin
afișare, va fi publicată pe pagina de internet proprie și va fi comunicată celor interesați.
Această Hotărâre a fost adoptată în ședința de consiliu din dată de 29.11.2017, cu un număr de 11 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţineri”.
NOTĂ: Anexa poate fi consultată la sediul Consiliului Local Surdila Găiseanca şi pe pagina proprie de internet.
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