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________________________________________________________________________
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.42
din 10 martie 2017
privind: aprobarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2017 si estimarile pe
anii 2018-2020
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 10 martie 2017;
Avand in vedere expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila
precum si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara privind aprobarea
bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, inregistrat
la nr. 3946/08.03.2017;
Vazand raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului;
Pe baza prevederilor Legii bugetului de stat nr.6 pe anul 2017 si conform Deciziei
Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila nr.4/22.02.2017 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată si a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
pentru anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018-2020;
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Cunoscand prevederile art. 19, alin.1, lit.”a” si “b”, ale art. 26 , art. 39, alin.6 si ale
art.58 alin.1 lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Conform prevederilor art.91, alin.3, lit.”a”, din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 si art.115, alin.1, lit.”c” din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1 - Se aproba bugetul propriu al judetului Braila, pe anul 2017 si estimarile pe
anii 2018-2020, conform anexelor nr.1, 1a si 1b, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 - Se aproba bugetul pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020 a aparatului
de specialitate al Consiliului Judetean Braila, conform anexei nr. 2, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.3 - Se aproba bugetul pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020 pentru
Centrul Scolar de Educatie Incluziva Braila, conform anexei nr.3 , parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.4 - Se aproba bugetul si pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020 pentru
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila, conform anexei nr. 4, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.5 - Se aproba bugetul pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020 pentru
Scoala Gimnaziala Speciala Tichilesti, conform anexei nr. 5, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.6 - Se aproba bugetul si lista de investitii pe anul 2017 si estimarile pe anii 20182020 pentru Biblioteca Judeteana “ Panait Istrati” Braila, conform anexelor nr.6 si 7, parti
integrante din prezenta hotarare.
Art.7 - Se aproba bugetul si lista de investitii pe anul 2017 si estimarile pe anii 20182020 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, conform
anexelor nr.8-11, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.8 - Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020, conform anexelor nr.
12, 12a si 12b, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.9 - Se aproba bugetul si lista de investitii pe anul 2017 si estimarile pe anii 20182020 pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila, conform anexelor nr.13
si 14, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.10 - Se aproba bugetul si listele de investitii pe anul 2017 si estimarile pe anii
2018-2020 pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila, conform anexelor nr. 15-18, parti
integrante din prezenta hotarare.
Art.11 - Se aproba bugetul si listele de investitii pe anul 2017 si estimarile pe anii
2018-2020 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, conform anexelor nr. 19-21, parti
integrante din prezenta hotarare.
Art.12 - Se aproba bugetul si lista de investitii pe anul 2017 si estimarile pe anii
2018-2020 pentru Muzeul Brailei “Carol I”, conform anexelor nr.22-23, parti integrante din
prezenta hotarare.
Art.13 - Se aproba bugetul pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020
pentru
Filarmonica “Lyra- George Cavadia” Braila, conform anexei nr. 24 parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.14 - Se aproba bugetul pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020
pentru
Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila, conform anexei nr.25 parte
integranta din prezenta hotarare.
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Art.15 - Se aproba bugetul pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020 pentru
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform
anexelor nr.26-27, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.16 - Se aproba bugetul si lista de investitii pe anul 2017 si estimarile pe anii
2018-2020 pentru Biblioteca Judeteana “ Panait Istrati” Braila- finantare venituri proprii,
conform anexelor nr.28-29, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.17 - Se aproba bugetele si lista de investitii pe anul 2017 si estimarile pe anii
2018-2020 pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila,
conform anexelor nr.30, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.18 - Se aproba situatia propunerilor cotizatiilor si contributiilor finantate din
bugetul propriu al judetului Braila pe anul 2017, conform anexelor nr.31, parti integrante din
prezenta hotarare.
Art.19 - Se aproba Programul anual de investitii publice pe anul 2017 si estimarile
pe anii 2018-2020, conform anexei nr.32, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.20 - Se aproba utilizarea sumei de 46.942 mii lei din bugetului propriu al
judetului Braila, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pentru anul
2017.
Art.21 - Se aproba utilizarea sumei de 5.000 mii lei din excedentul anului precedent
pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite intre decalajele dintre veniturile si
cheltuielile sectiunii de functionare .
Art.22 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii.
Art.23 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.24 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor
interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 20 de voturi ”pentru”. Au votat impotriva domnii
consilieri judeteni: Chiru Laurentiu-Marian; Cirligea Florin-Eugen; Cortez Vasile; Danaila
Zaharia-Alexandru; Enuta Ionel; Lungu Danut; Nechita Ovidiu; Pascale Alfredo-Vasile; Sirbu
Marian; Vacu Adrian-Catalin.
PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.43
din 10 martie 2017

privind: aprobarea decontarii sumei de 17.798,64 lei din bugetul Consiliului Judetean
Braila, reprezentand servicii de interventie prestate in perioada 08.01.201615.01.2017 de remorcherul Lainici
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 10 martie
2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila
si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la
nr.3341/24.02.2017;
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Vazand raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului;
Avand in vedere Hotararile Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr.
2/08.01.2017 si 8/22.02.2017;
Potrivit art.22 lit. “b” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
In baza prevederilor art.91 alin.5 lit.“a” pct.8 din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1 – Se aproba decontarea sumei de 17.798,64 lei din bugetul propriu al judetului
Braila, reprezentand servicii de interventie prestate in perioada 08.01.2016-15.01.2017 de
remorcherul Lainici.
Art.2 - Decontarea sumei mentionate la art. 1 se va face de la Subcapitolul 61.02.50
– “Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale”, Articolul 20.23 –
“Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor”.
Art.3 - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
- Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
Art.4
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor
interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.44
din 10 martie 2017

privind:aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii
sportive a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara la data de 10 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios si raportul
Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, la proiectul de hotarare privind
aprobarea contributiei partiale a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive
a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2017;
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Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de administratie publica locala, juridical, relatii
publice, integrare, relatii internationale,Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte,
tineret si activitati sportive;
Ca urmare a adreselor Handbal Club “Dunarea” Braila nr. 93/14.02.2017,
95/14.02.2017 si 102/16.02.2017 inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub nr.
2643/15.02.2017, 2642/15.02.2017, respectiv 2895/17.02.2017;
Avand la baza prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 36/2006 prin care
a fost aprobata asocierea Consiliului Judetean Braila la Clubul sportiv Handbal Club
“Dunarea” Braila, structura sportiva avizata de Ministerul Tineretului si Sportului;
Avand in vedere art. 11 lit. “c” din Statutul Asociatiei Sportive “Handbal Club Dunarea
Braila”;
In baza art. 3 alin. 1 si art. 71 alin. 2 lit. “d” din Legea educatiei fizice si sportului nr.
69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile art. 91 alin. 5 lit.”a” pct. 6 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin.1 lit. “c” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba contributia Consiliului Judetean Braila din bugetul judetului Braila,
capitolul 67.02, cu suma de 2.500.000 lei, pe anul bugetar 2017, pentru sustinerea
financiara a activitatilor sportive desfasurate de Handbal Club “Dunarea” Braila.
Art. 2 – Handbal Club Dunarea Braila va utiliza suma prevazuta la art. 1 pentru
decontarea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatilor sportive ale clubului conform
bugetului aprobat pentru anul 2017 de Adunarea Generala a HC Dunarea Braila.
Art. 3 – Contributia Consiliului Judetean Braila va fi alocata HC Dunarea Braila la
solicitarea expresa a acesteia, in transe trimestriale, cu precizarea exacta a categoriilor de
cheltuieli ce vor fi efectuate si cu incadrare in bugetul aprobat pentru aceasta actiune de
catre Consiliul Judetean Braila pe anul 2017 si bugetul aprobat prin Hotararea Adunarii
Generale a HC Dunarea Braila.
Art. 4 – Handbal Club “Dunarea” Braila are obligatia de a prezenta, pentru fiecare
suma alocata de Consiliul Judetean Braila, rapoarte financiare si de activitate insotite de
copii ale documentelor justificative din care sa rezulte modul de utilizare al acestora, in
termen de 5 zile lucratoare de la expirarea fiecarui trimestru.
Art. 5 – Decontarea transei urmatoare se conditioneaza de justificarea sumelor
cheltuite in termenul prevazut la art. 4.
Art. 6 – Activitatea financiar-contabila a Handbal Club “Dunarea” Braila va fi auditata
de catre Compartimentul audit public intern din cadrul Consiliului Judetean Braila, care va
intocmi un raport anual cu privire la modul de utilizare a sumelor alocate. In acest sens
Handbal Club “Dunarea” Braila va pune la dispozitia acestui compartiment toate
documentele justificative aferente sumelor alocate de judetul Braila.
Art. 7 – Prin intermediul Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.
PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.45
din 10 martie 2017
privind: aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetean Braila si
Inspectoratul Scolar Judetean Braila in vederea organizarii Cupei „CocaCola” la fotbal baieti, editia 2016 - 2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta extraordinara din data de 10 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara nr.4020/09.03.2017;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala,
juridica, relatii publice si relatii internationale si Comisiei pentru activitati
stiintifice,invatamant,cultura,culte,tineret si activitati sportive;
Urmare a adresei Inspectoratului Scolar Judetean Braila nr. 2488/06.03.2017,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 3786/06.03.2017;
Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 283/2003 pentru aprobarea Programului
naţional "Mişcare pentru sănătate" si Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
Conform prevederilor art. 91 alin. 5 lit. „a” pct. 6 si alin. 6 lit. „a” din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. „c”, din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba incheierea Protocolului de cooperare intre Consiliul Judetean
Braila si Inspectoratul Scolar Judetean Braila avand ca obiect organizarea Cupei „CocaCola” la fotbal baieti, editia 2016 - 2017, prevazut in anexa care face parte din prezenta
hotarare.
Art.2 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk
Iulian Chiriac, sa semneze in numele si pentru Consiliul Judetean Braila protocolul de
colaborare prevazut la art. 1.
Art. 3 – Persoana desemnata pentru mentinerea contactului cu Inspectoratul Scolar
Judetean Braila, in vederea identificarii si solutionarii problemelor ce decurg din aplicare
protocolului, este domnul Gheorghe Stefan, Sef Serviciul administrativ.
Art.4 - Directia administrare patrimoniu si evidenta bugetara va aduce la indeplinire
prezenta hotarare.
Art.5 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 29 de voturi “pentru”. A votat impotriva domnul consilier
judetean Iordache Stefan Catalin.
PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 46
din 30 martie 2017
privind: constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judetean al d-lui Rindunica Adrian Marius si
declararea “vacant” a locului detinut
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul Directiei administratie publica, contencios si Referatul constatator al situatiei de
incetare a mandatului consilierului judetean Rindunica Adrian Marius inainte de expirarea
duratei normale;
Tinand seama de solicitarea domnului Rindunica Adrian Marius de renuntarea din
calitatea de consilier judetean, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu
nr.3417/27.02.2017 ;
Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica,
relatii publice si relatii internationale ;
In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit. “a” si alin.3, art.10 si art.12 din Legea
nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se ia act de incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judetean al domnului Rindunica Adrian Marius, prin demisie.
Art. 2 – Se declara « vacant » locul detinut de domnul Rindunica Adrian Marius pe
lista Partidului Social Democrat Braila.
Art. 3 – Compartimentul cancelariei si arhiva din cadrul Directiei administratiei
publica, contencios, va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.47
din 30 martie 2017

privind: validarea mandatului de consilier judetean al d-lui Dumitru Aurel membru al
Partidului Social Democrat – Organizatia Judeteana Braila

___________MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.2/2017 __________11
Consiliul judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand expunerea de motive a Presedintelui Consiliul Judetean Braila , adresa Partidului
Social Democrat-Organizatia Judeteana Braila nr. 34/08.03.2017 inregistrata la Consiliul Judetan
Braila sub nr. 4009/09.03.2017, prin care se confirma apartenenta la Partidul Social DemocratOrganizatia Judeteana Braila a d-lui Dumitru Aurel, urmatorul supleant pe lista de candidati la
alegerile din 05 iunie 2016 si raportul Comisiei de validare prin care se propune validarea
mandatului de consilier judetean al d-lui Dumitru Aurel;
Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publice locala, juridical, relatii
publice si relatii internationale;
In conformitate cu prevederile art.100 alin.33 din Legea 115/2015 pentru alegerea
autoritatilor publice locale;
In temeiul precederilor art.97 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art.1 – Se valideaza mandatul de consilier judetean al d-lui Dumitru Aurel din partea
Partidului Social Democrat-Organizatia Judeteana Braila.
Art.2. – Cu drept de contestatie in termen de 5 zile de la adoptare/comunicare, la instanta
de contencios administrativ.
Art.3. – Prin grija compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 48
din 30 martie 2017
privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Adunarea
Generala a Handbal Club Dunarea Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Raportul Directiei administratie publica, contencios si adresa Handbal Club Dunarea Braila
nr.151/28.02.2017 inregistrata la Consiliul Judetean sub nr.3485/28.02.2017;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala,
juridica, relatii publice si relatii internationale si Comisiei de activitati stiintifice, invatamant,
cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a
voturilor;
Vazand Actul constitutiv si Statutul Asociatiei Sportive Handbal Club Dunarea Braila;
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În temeiul prevederilor art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se desemneaza domnul consilier judetean Petre Florin in calitate de
reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Handbal Club Dunarea
Braila.
Art.2 – In calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Braila, domnul Petre Florin
va exprima votul si va semna documentele, adoptate in cadrul Adunarii Generala a Handbal
Club Dunarea Braila.
Art. 3 – La data adoptarii prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.
125/22 iulie 2016 isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.4 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform
procesului verbal de numarare a voturilor.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 49
din 30 martie 2017
Privind: aprobarea actualizarii componentei Comisiei speciale pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu nr.
4275/14.03.2017;
;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat
al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
In baza prevederilor art.21 alin.1 din Legea nr.213/1998 actualizata, privind bunurile
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, pct.II alin.1 si alin.2 din ANEXA
1 la H.G.R.nr.548/08.07.1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si
judetelor;
In temeiul prevederilor art.97, alin.1 si art. 115 alin.1 lit.“c” din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba actualizarea componentei Comisiei speciale pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Braila, dupa cum urmeaza:
1. FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Presedinte
Consiliul Judetean Braila
2. DUMITREL PRICEPUTU - Secretar al Judetului Braila
3. DRAGUTA DAN

4. COSTEL DRAGAN
5. SILVIU NISIPEANU
6. MIOARA DUTU

- Presedinte
- secretar

- Director Executiv
- membru
Directia Administrare Patrimoniu
Si Evidenta Bugetara
- Arhitect Sef al judetului
- membru
- Director Executiv
- membru
Directia Tehnica si Lucrari Publice
- Director Executiv
- membru
Directia Administratie Publica,Contencios

Art.2. - Comisia nominalizata la art.1, va functiona in baza prezentei hotarari, avand
ca atributie intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
al judetului Braila, inscris in Anexa nr.1 din H.G.R.nr.363/2002, privind atestarea domeniului
public al judetului Braila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Braila.
Art.3. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
prevederile Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.147/2016.
Art.4.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta persoanelor interesate de catre
Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 50
din 30 martie 2017
privind: aprobarea „Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
nonprofit de interes judeţean – cultură, sport pentru anul 2017”
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2017
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila si
raportul comun al Direcţiei Strategii de Dezvoltare, Direcţiei Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara si Direcţiei Administraţie Publică, Contencios înregistrat sub nr.
4361/15.03.2017;
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Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finanţe, administrarea
domeniului public si privat al judeţului si Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
cultura, culte, tineret si activităţi sportive;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.91 alin. 6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 si ale art. 115 alin.1 lit.”c” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba „Programul pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
nonprofit de interes judeţean – cultură, sport pentru anul 2017”, conform anexei nr.1, parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă „Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile
din bugetul propriu al judeţului Brăila, alocate pentru activitati nonprofit de interes judeţean cultură, sport pentru anul 2017”, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.3 - Se împuterniceşte presedintele Consiliului Judeţean Brăila sa semneze
contractele de finanţare nerambursabila, precum si eventualele acte adiţionale la acestea.
Art.4 - Componenta comisiei de evaluare a proiectelor se va stabili ulterior prin
dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila.
Art.5 - Direcţia Strategii de Dezvoltare, Direcţia Administrare Patrimoniu si Evidenta
Bugetara si Direcţia Administraţie Publica, Contencios vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.6 - Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoştinţa celor interesaţi prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei Administraţie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi “pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Nechita Ovidiu,
Cortez Vasile, Sirbu Marian, Pascale Alfredo Vasile, Lungu Danut, Danaila Zaharia Alexandru, Chiru Laurentiu Marian,
Enuta Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Varga Vasile Constantin .

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.51
din 30 martie 2017
privind: aprobarea si plata cotizatiei anuale in cuantum de 180 lei catre Asociatia
Arhitectilor Sefi de Judete pentru anul 2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila
si Raportul Arhitectului Sef inregistrat la nr.4343/15.03.2017
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Vazand raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public
si privat al judetului;
Vazand adresa nr.10/01.03.2017, a Asociatiei Arhitectilor Sefi de Judete
,inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 4281/14.03.2017 ;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale Statutului Asociatiei Arhitectilor Sefi de Judete ;
In temeiul prevederilor art.91,alin.1,lit.”f”, art.97 si art.115 alin. 1 lit.”c” din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1 - Se aproba plata cotizatiei anuale pentru anul 2017 in cuantum de 180 lei la
bugetul Asociatiei Arhitectilor Sefi de Judete.
Art.2 - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.52
din 30 martie 2017

privind: aprobarea si plata cotizatiei in cuantum de 500 lei la bugetul Asociatiei
Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania pentru anul
2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila
si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la
nr.4663/20.03.2017
Vazand raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului;
Vazand adresa nr.5/15.03.2017 a Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor
din Judetele din Romania, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.4479/16.03.2017 ;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale Statutului Asociatiei Directorilor Economici si
Contabililor din Judetele din Romania;
In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin. 1 lit.”c” din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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HOTARASTE :
Art.1 - Se desemneaza directorul executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila ca reprezentant in cadrul Asociatiei
Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania.
Art.2 Se aproba plata cotizatiei anuale pentru anul 2017 in cuantum de 500 lei la
bugetul Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania .
Art.3 - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.4 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 53
din 30 martie 2017

privind: aprobarea cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de
membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anii
2015 si 2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila
si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la nr.
4169/13.03.2017.
Vazand raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului;
Vazand adresele nr.6/10.01.2017, respectiv 16/20.02.2017 a Uniunii Nationale a
Consiliilor Judetene din Romania, inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub
nr.2454/13.02.2017, respectiv 3407/27.02.2017;
Avand in vedere prevederile Statutului Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din
Romania;
Avand in vedere adresa Directiei Regionale de Statistica Braila nr.538/16.02.2017,
inregistrata la Consiliului Judetean Braila sub nr. 2864/17.02.2017;
In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin. 1 lit.”c” din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1 - Se aproba cotizatia ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de
membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anii 2015 si 2017
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in valoare de 118.056,34 lei dupa cum urmeaza:
59.600,97 lei – cotizatie aferenta anului 2015
58.455,37 lei - cotizatie aferenta anului 2017
Art.2 - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor
interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 54
din 30 martie 2017
privind: aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2017 a UAT Judetul Braila,
prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
„ECO DUNAREA” Braila
Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Raportul de specialitate al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare de
Utilitati Publice, Rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze
economico-sociale si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si
relatii internationale;
Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO Dunarea” Braila nr. 145/
15.02.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 2651/ 5.02.2017, prin care a
comunicat Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 1/14.02.2017 privind aprobarea
cotizatiei de membru al Asociatiei si Situatia cotizatiei membrilor Asociati – Unitati
Administrativ-Teritoriale, propusa de catre Consiliul Director pentru anul 2017, in
conformitate cu prevederile art. 23 alin (2) lit.b) din Statutul Asociatiei. Cuantumul cotizatiei
pentru UAT Judetul Braila este in suma fixa de 40.000 lei, este esalonata pe trimestre, cu
plata in primele 15 (cincisprezece) zile ale fiecarui trimestru, conform art. 11 lit b) din
Statutul Asociatiei.
Hotararea nr. 1/14.02.2017 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila prin care s-a aprobat cotizatia membrilor Asociati
pe anul 2017;
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 167 din 27.10.2008 privind aprobarea
asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Unitatile Administrativ-Teritoriale
de pe raza Judetului Braila, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECO Dunarea” Braila;
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Prevederile art.16 alin.2 lit.”k”, din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECO Dunarea” Braila si art. 91 alin.5 lit.”a” pct.13 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si ale art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba cuantumul Cotizatiei pentru anul 2017 a UAT Judetul Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA”
Braila, in suma fixa de 40.000 lei;
Art.2 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.3 - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica, Contencios, prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ”ECO Dunarea” Braila si altor institutii interesate.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi „pentru”. Nu participa la vot doamna Bordea Daniela si domnul Avram
Ionel.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 55
din 30 martie 2017
privind: aprobarea cuantumul cotizatiei pentru anul 2017 a UAT Judetul Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
„DUNAREA” Braila
Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila;
Raportul de specialitate al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare de
Utilitati Publice, Rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze
economico-sociale si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si
relatii internationale;
Adresa nr. 1584/08.12.2016, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr.
22304/09.12.2016, transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila
prin care a comunicat celor 45 de membri asociati – Graficul privind cuantumul si
esalonarea pe luni a platii cotizatiei pe anul 2017 stabilit de catre Consiliul Director, in
conformitate cu prevederile Art. 23 alin. 2, lit. b) din Statutul Asociatiei, pentru cei 45 membri
Asociati - Unitati Administrativ Teritoriale. Cuantumul cotizatiei pentru UAT Judetul Braila
este in suma fixa de 179.229 lei si este esalonata pe luni si pe termen limita de plata.
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Adresa nr. 18/12.01.2017 inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr.
511/13.01.2017, prin care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila a
solicitat plata cotizatiei pe anul 2017, cu respectarea prevederilor Art. 11 lit. b) din Statutul
Asociatiei, in cuantumul si la teremenele stabilite.
Hotararea nr. 33/16.12.2016 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „DUNAREA” Braila prin care s-a aprobat cotizatia membrilor Asociati pe
anul 2017;
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.99 din 28.09.2007 privind aprobarea
asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu unitatile administrativ-teritoriale
de pe raza Judetului Braila, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„Dunarea” Braila modificata si completata prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.59
din 30.06.2009;
Prevederile art.23 alin.2 lit.”b”, art.16 alin.2 lit.”k” din Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila autentificat sub nr.5139 din 24.07.2009 si art. 91
alin.5 lit.”a” pct.13 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si ale art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba cuantumul Cotizatiei pentru anul 2017 a UAT Judetul Braila, prin
Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „DUNAREA”
Braila, in suma fixa de 179.229 lei;
Art.2 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.3 - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si altor institutii interesate.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.56
din 30 martie 2017
privind: alocarea sumei de 3.500 mii lei din bugetul propriu al judetului Braila pentru
anul 2017, pentru plata contributiei in vederea completarii drepturilor salariale
pentru personalul neclerical angajat în unitatile de cult la nivelul judetului
Braila si
aprobarea numarului de posturi finantate din aceasta suma in anul 2017

20__________MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.2/2017 ___________
Consiliul Judetean Braila , intrunit in sedinta ordinara de la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 4478/16.03.2017;
Vazand rapoartul de avizare al Comisiei de buget-finante, Administrarea Domeniului
Public si Privat al judetului;
In baza prevederilor art. 2 ,alin.1, lit.”a” si alin.4, din OG .nr. 82/2001, republicata ,
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania , cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art.4, alin.1 si a art.7 din HG 1470/2002 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art. 5, alin.1 lit.”f” si a Anexei nr.9, din Legea bugetul de stat pe
anul 2017 nr.6/2017;
In temeiul art. 97 si art. 115, alin.1, lit.”c” din Legea a administratiei publice locale nr.
215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE
Art. 1. - Se aproba alocarea sumei de 3.500 mii lei, din bugetul propriu al judetului
Braila pe anul 2017, subcapitolul de cheltuiala 67.02.06 “ Servicii religioase “ , art. 59.15,
pentru plata contributiei in vederea completarea drepturilor salariale pentru personalul
neclerical angajat în unitatile de cult la nivelul judetului Braila;
Art. 2. - Se aproba finantarea din suma de 3.500 mii lei , a unui numar de 179 de
posturi, pentru personalul neclerical angajat în unitatile de cult la nivelul judetului Braila
conform anexei, parte integranta din prezenta;
Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara;
Art.4. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica , Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor
interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.57
din 30 martie 2017
privind: aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila privind plata cotizatiei
aferenta anului 2017 catre Asociatia Localitatilor şi Zonelor Istorice si de
Arta din Romania
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;

Avand în vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul
Arhitectului Sef referitor la asigurarea fondurilor reprezentand plata cotizatiei aferenta anului
2017 catre Asociatia Localitatilor şi Zonelor Istorice si de Arta din Romania;
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Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului si Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport;
In baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba plata cotizatiei in valoare de 3542,75 lei reprezentand contributia
Consiliului Judetean Braila catre Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din
Romania.
Art.2 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Structura Arhitectului Sef din aparatul de
specialitate al Consiliului Judetean Braila.
Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor
interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 58
din 30 martie 2017

privind: stabilirea cuantumului total al cheltuielilor de functionare al centrelor de zi
pentru protectia copilului din judetul Braila si a contributiei Consiliului
Judetean la finantarea acestor cheltuieli, pe anul 2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara privind stabilirea
cuantumului total al cheltuielilor de functionare a centrelor de zi pentru protectia copilului din
judetul Braila si a contributiei Consiliului Judetean la finantarea acestor cheltuieli, pe anul
2017, inregistrat la nr.4358/15.03.2017;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului si Comisiei pentru sanatate si protectie sociala;
Pe baza Hotararii nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru
serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza caruia se
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stabileste contributia lunara de intretinere datorata de catre sustinatorii legali ai persoanelor
varstnice din centrele rezidentiale si ale art. 124 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115, alin. 1 lit. c) din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata,
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba cuantumul total al cheltuielilor de functionare a centrelor de zi
pentru protectia copilului, din judetul Braila, in suma de 715.490 lei, conform anexei la
prezentul proiect de hotarare.
Art.2 – Se aproba contributia Consiliului Judetean Braila la finantarea cheltuielilor de
functionare a centrelor de zi pentru protectia copilului, din judetul Braila, in procent de 34,94
%, in suma de 250.000 lei.
Art.3 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.4 - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.59
din 30 martie 2017
privind: aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta si asistenta juridica
pentru anul 2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul comun al Directiei administratie publica, contencios si Directiei administrare
patrimoniu si evidenta bugetara;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala,
juridica, relatii publice si relatii internationale;
In baza prevederilor art.21 alin.3 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.I alin. 2 lit.”b” din O.U.G. nr.
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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H O T A R A S T E:
Art.1 – Se aproba achizitionarea unor servicii de consultanta si asistenta juridica
pentru anul 2017 .
Art.2 –Se aproba „ Contractul de consultanta si asistenta juridica” prevazut in anexa,
parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3 – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia administrare patrimoniu si evidenta bugetara.
Art.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi “pentru”. Au votat ”impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Nechita Ovidiu,
Cortez Vasile, Sirbu Marian, Pascale Alfredo Vasile, Lungu Danut, Danaila Zaharia Alexandru, Chiru Laurentiu Marian,
Enuta Ionel, Da Ros Mario Spiridon, Varga Vasile Constantin .

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.60
din 30 martie 2017

privind : aprobarea Acordului de parteneriat dintre Judetul Braila prin Consiliul
Judetean Braila, Muzeul Brailei “Carol I” si Municipiul Braila prin Consiliul
Local Municipal Braila pentru organizarea Simpozionului International de
Sculptura Monumentala “Nicapetre” Editia a III-a in perioada 6 august - 2
septembrie 2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul comun al Directiei administratie publica, contencios si Directiei administrare
patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr. 4815/22.03.2017;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala,
juridica, relatii publice si relatii internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice,
invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Avand in vedere adresa domnului consilier judetean Marian Capatana, inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 4201/14.03.2017;
Conform prevederilor art. 91 alin.1 lit. "e" si alin. 6 lit. "a" din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin.1 lit. "c" din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1.- Se aproba Acordul de parteneriat dintre Judetul Braila prin Consiliul Judetean
Braila, Muzeul Brailei “Carol I” si Municipiul Braila prin Consiliul Local Municipal Braila
pentru organizarea Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre”

24___________MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI BRAILA NR.2/2017 __________
Editia a III-a in perioada 6 august - 2 septembrie 2017, prevazut in anexa, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, dl. Francisk Iulian
Chiriac, sa semneze acordul de parteneriat in numele si pentru Consiliul Judetean Braila, in
scopul derularii in bune conditii a cooperarii.
Art.3. - Directia administrare patrimoniu si evidenta bugetara din cadrul Consiliului
Judetean Braila va proceda la completarea inventarului bunurilor din patrimoniul public al
judetului cu operele de arta realizate in timpul simpozionului dupa evaluarea efectuata de
experti atestati de Ministerul Culturii.
Art.4. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia
administrare patrimoniu si evidenta bugetara si Muzeul Brailei “Carol I”.
Art.5. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei administraţie publică, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.61
din 30 martie 2017

privind : aprobarea cooperarii si a Protocolului de cooperare, de interes public, intre
Consiliul Judetean Braila, Inspectoratul de Politie Judetean Braila,
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila si Politia Locala Braila in vederea
imbunatatirii climatului de ordine si securitate civica si a listelor de dotari cu
echipamente si bunuri pentru realizarea activitatilor specifice Inspectoratului
de Politie Judetean Braila, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila si
Politiei Locale Braila, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30 martie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila si
rapoartele de specialitate ale Direcţiei administraţie publică, contencios si Direcţiei
administrare patrimoniu si evidenta bugetara;
Vazand adresa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Brăila nr. 4528/17.03.2017,
adresa Inspectoratului de Politie Judetean Braila nr. 9632/14.03.2017, inregistrata la
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila cu nr. 4249/14.03.2017, adresa
Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila nr. 1294173/08.03.2017, inregistrata la
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila cu nr. 4189/13.03.2017, precum si adresa
Politiei Locale Braila nr. 1514/15.03.2017 inregistrata la Autoritatea Teritoriala de Ordine
Publica Braila cu nr. 4417/15.03.2017 ;
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Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget – finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului si Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, relaţii publice, integrare şi relaţii internaţionale;
În conformitate cu prevederile art. 25 alin. 1 din Legea privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române nr. 218/2002, cu modificarile şi completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 2 si art. 3 alin. 1 din Legea privind organizarea şi
funcţionarea Jandarmeriei Române nr. 550/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform prevederilor art. 2 alin. 3 si 5 din Legea Politiei Locale nr. 155/2010,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza dispozitiilor art. 91 alin. 6 lit. “a” si art. 124 din Legea nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit “c” din Legea administratiei
publice locale Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 – Se aprobă cooperarea si Protocolul de cooperare, de interes public, intre
Consiliul Judetean Braila, Inspectoratul de Politie al Judetului Braila, Inspectoratul de
Jandarmi Judetean Braila si Politia Locala Braila ,in vederea imbunatatirii climatului de
ordine si securitate civica in anul 2017, prevazut in anexa 1, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2 – Se aproba Lista de dotari cu echipamente si bunuri pentru realizarea
activitatilor specifice Inspectoratului de Politie al Judetului Braila in anul 2017 in valoare de
413250 lei, prevazuta in anexa 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 – Se aproba Lista de dotari cu echipamente si bunuri pentru realizarea
activitatilor specifice Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila in anul 2017 in valoare de
202500 lei, prevazuta in anexa 3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4 – Se aproba Lista de dotari cu echipamente si bunuri pentru realizarea
activitatilor specifice Politiei Locale Braila in anul 2017 in valoare de 84100 lei, prevazuta in
anexa 4, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5 – Se imputerniceste dl. Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului
Judetean Braila, sa semneze protocolul in numele si pentru Consiliul Judetean Braila, in
scopul derularii in bune conditii a cooperarii.
Art. 6 - Echipamentele si bunurile prevazute in liste vor fi achizitionate si inregistrate
in evidenta contabila a Consiliului Judetean Braila si vor fi transmise in folosinta gratuita
Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila,
respectiv Politiei Locale Braila, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii la
solicitare.
Art. 7 - Echipamentele si bunurile transmise in folosinta gratuita Inspectoratului de
Politie al Judetului Braila, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila si Politiei Locale
Braila, vor fi inventariate anual de comisia constituita la nivelul Consiliului Judetean Braila.
Art. 8 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Inspectoratul de Politie Judetean
Braila, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila, Politia Locala Braila si Autoritatea
Teritoriala de Ordine Publica Braila.
Art. 9 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei administraţie publică, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.62
din 30 martie 2017
privind: aprobarea asocierii Judeţului Brăila, prin Consiliul Judetean Braila cu
Municipiul Braila şi Comuna Chiscani, în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Cooperare si Parteneriat Local a Statiunii Lacu
Sărat Brăila.
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2017;
Având în vedere expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judeţean Brăila si
rapoartele de specialitate ale Direcţiei strategii de dezvoltare nr. 5008/24.03.2017, Direcţiei
administrare patrimoniu si evidenta bugetara nr.5009/24.03.2017 si Direcţiei administraţie
publică, contencios nr.4965/24.03.2017 ;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finanţe, administrarea
domeniului public si privat al judeţului, Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii
publice si relatii internationale, Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale si
Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului inconjurator, agricultura, turism, transport;
Tinand cont de prevederile O.G.R. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii;
In baza prevederilor art. 11, art.12, art. 13 şi art. 91 alin. 1 lit. “e” şi alin. 6 lit. “c” din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 si al art. 115 alin.1 lit. „c” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 - Se aprobă asocierea Judeţului Brăila, prin Consiliul Judetean Braila, cu
Municipiul Braila şi Comuna Chiscani în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Cooperare si Parteneriat Local a Statiunii Lacu Sărat Brăila, persoană
juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial.
Art.2 - Sediul asociaţiei este în Staţiunea Lacu Sărat, Judetul Brăila, Vila
Lăcrămioara.
Art.3 - Se aprobă Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Cooperare si Parteneriat Local a Statiunii Lacu Sărat Brăila in forma prevazuta in anexa 1 şi
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Cooperare si Parteneriat Local a
Statiunii Lacu Sărat Brăila, in forma prevazuta in anexa 2, părţi integrante din prezenta
hotărâre.
Art.4 - Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk
Iulian Chiriac, in vederea semnarii în numele şi pe seama Consiliului Judetean Braila a Actul
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Cooperare si
Parteneriat Local a Statiunii Lacu Sărat Brăila.
Art.5 - Se desemnează Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk
Iulian Chiriac, ca reprezentant al Judetului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Cooperare si Parteneriat Local a Statiunii Lacu Sărat Brăila.
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Art.6 - Se aprobă participarea Consiliului Judetean Braila Brăila cu suma de 200.000
lei, la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Cooperare si
Parteneriat Local a Statiunii Lacu Sărat Brăila.
Art. 7 - Pentru desfasurarea procedurilor de dobandire a personalitatii juridice,
inscrierea Asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, obtinerea avizelor necesare
pentru functionare, membri fondatori imputernicesc pe doamna Dutu Mioara – director
executiv al Directiei Administratie Publica, Contencios.
Art.8 - Prezenta hotărâre va fi
comunicata celor interesaţi, prin grija
Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica,
Contencios.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.63
din 30 martie 2017
privind: aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului
de pozitie si avizarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie
publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii
activităţilor pentru colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul
Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in
Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al
deseurilor” in judetul Braila, mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean
Braila pentru a vota documentele mentionate, precum si mandatarea
Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila;
- Adresa nr. 217/08.03.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr.
4265/14.03.2017 transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „“ECO DUNAREA”
Braila;
- Raportul de specialitate al Serviciului de Monitorizare al Serviciilor Comunitare de
Utilitati Publice, Rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze
economico-sociale si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si
relatii internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului;
- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 167/27.10.2008, privind aprobarea
asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu unitatile administrativ-teritoriale
de pe raza Judetului Braila, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„“ECO DUNAREA” Braila modificata si completata prin Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr.75 din 29.06.2010;
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- Documentul de Pozitie privind modul de implementare al Proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judetul Brăila” al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ ECO DUNĂREA” Brăila aprobat prin Hotararea Consiliului
Judetean Braila nr. 83/2013;
- Aplicaţia de Finanţare înaintata de Consiliul Judeţean Brăila către Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice în vederea implementării proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Brăila;
- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 16/29.01.2016. privind aprobarea Actului
Aditional nr. 1 cu privire la modificarea Documentului de pozitie privind modul de
implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor” in judetul Braila;
Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de Delegarea gestiunii activităţii
pentru colectarea şi transportul deşeurilor in cadrul „Sistemului de management integrat al
deseurilor” in judetul Braila; “Delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a
deşeurilor municipale în judeţul Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropire si
intretinerea cailor publice in municipiul Braila” prin procedura de licitatie deschisa;
Documentatiei de atribuire privind “Delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a
deşeurilor municipale în judeţul Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropire si
intretinerea cailor publice in municipiul Braila” (Fisa de date, Caietul de sarcini, Contractul,
Formulare) Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Braila si Indicatorii de
performanta ai serviciului;
- Prevederile art.20 alin.2, art.16 alin.3, lit.”c”, lit.”h”, lit.”n”, lit.”o” si art.21 alin.1 si
alin.5 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila;
- Prevederile art. 22 alin.4 si art.30 alin.5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicată, cu modific ǎrile şi completǎrile ulterioare;
- Prevederile Legii achizitiilor publice nr. 98/2016;
- Prevederile art. 867 – 870 din Codul civil , republicat;
- Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- Prevederile Legii nr. 101/2006 a salubrizării cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 91, alin. 5, lit.”a”, pct. 13, art. 92, art. 97, alin.”1” si ale
art.115, alin.1, lit.”c” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.1 - Aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea
Documentului de pozitie privind introducerea noului membru ADI ECO Dunarea Braila,
orasul Faurei, conform Anexei 1 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 - Avizarea Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de
Delegarea gestiunii activităţilor pentru colectarea şi transportul a deşeurilor in cadrul
„Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Braila – Revizia 1, conform
Anexei 2 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Avizarea Documentatiei de atribuire privind “Delegarea gestiunii activităţilor
de colectare şi transport a deşeurilor municipale în judeţul Braila si activitatea de maturat,
spalat, stropit si intretinere cai publice in municipiul Braila” – Revizia 1 care cuprinde
urmatoarele sectiuni:
- Fisa de date – Revizia 1, conform Anexei 3 parte integranta din prezenta hotarare;
- Caietul de sarcini – Revizia 1, conform Anexei 4 parte integranta din prezenta hotarare;
- Formulare – Revizia 1, conform Anexei 5 parte integranta din prezenta hotarare;
- Contractul – Revizia 1, conform Anexei 6, parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.4 - Avizarea Regulamentului serviciului de salubrizare al judeţului Braila, conform
Anexei 7 si Indicatorii de performanta pentru activitatea de colectare si transport, conform
Anexei 8, parti integrante din prezenta hotarare;
Art.5 - Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judetean Braila,
domnului Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, pentru a vota in
Adunarea Generala a ADI „ECO DUNAREA” Braila urmatoarele :
a) Actul Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie privind
introducerea noului membru ADI ECO Dunarea Braila, orasul Faurei, conform Anexei
1 parte integranta din prezenta hotarare;
b) Studiul de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de Delegare a gestiunii
activităţilor pentru colectarea şi transportul deşeurilor in cadrul „Sistemului de
management integrat al deseurilor” in judetul Braila – Revizia 1, conform Anexei 2
parte integrantă la prezenta hotărâre;
c) Documentatia de atribuire privind “Delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi
transport a deşeurilor municipale în judeţul Braila si activitatea de maturat, spalat,
stropit si intretinere cai publice in municipiul Braila” – Revizia 1 care cuprinde
urmatoarele sectiuni:
- Fisa de date - Revizia 1, conform Anexei 3 parte integranta din prezenta
hotarare;
- Caietul de sarcini – Revizia 1, conform Anexei 4 parte integranta din
prezenta hotarare;
- Formulare – Revizia 1, conform Anexei 5 parte integranta din prezenta
hotarare;
- Contractul – Revizia 1, conform Anexei 6, parte integranta din prezenta
hotarare.
d) Regulamentul serviciului de salubrizare al judeţului Braila, conform Anexei 7 si
Indicatorii de performanta pentru activitatea de colectare si transport, conform Anexei
8, parti integrante din prezenta hotarare;
e) modificǎrile ulterioare, justificate, ale documentatiei, generate de modificǎri
legislative, solicit ǎri ale diferitelor autoritǎti de reglementare sau finantatoare;
f) numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii
avand ca obiect “Delegarea gestiunii activitatilor de colectare şi transport deşeuri
municipale în judeţul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai
publice in Municipiul Braila”;
Art.6 - Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ECO
DUNĂREA” Brăila , prin Presedintele Asociatiei, Aparatul Tehnic si Comisiei de evaluare,
pentru :
a) Derularea procedurii de achiziţie publica aferentă atribuirii „Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale în
judeţul Brăila şi activitatea de măturat, spălat, stropit si întretinere căi publice în
Municipiul Brăila,” (publicarea documentaţiei de atribuire, a anunţului de participare,
elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanţi, efectuarea
modificărilor necesare în Fişa de Date a Achiziţiei, după caz, evaluarea ofertelor,
întocmirea dosarului achiziţiei publice, elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de
achiziţie şi orice alte documente necesare derulării şi finalizării procedurii de
achizitie);
b) Modificarea documentatiei de atribuire, generate de modificǎri legislative, solicitǎri
ale diferitelor autoritǎti de reglementare sau finantatoare, clarificări formulate de
operatori economici.
c) Semnarea „Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a
deşeurilor municipale în judeţul Brăila şi activitatea de măturat, spălat, stropit si
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întretinerecăi publice în Municipiul Brăila” de catre Preşedintele Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ ECO DUNĂREA” Brăila în numele si pe seama
Unitatilor Administrativ Teritoriale membre ADI ECO Dunarea Braila, înǎsura
m
în
care acesta nu sufer
ǎ modificǎri fatǎ de documentul aprobat conform Art. 3 al
prezentei Hotǎrâri, rezultate în urma a plicǎrii sau derulǎrii procedurii de achizitie
publicǎ, cu exceptia informatiilor completate potrivit Raportului de atribuire aprobat de
Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECO DUNĂREA” Brăila.
Art.7 - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Francisk Iulian
Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila, personal, prin participarea la Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila.
Art.8 - Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica, Contencios, prezenta Hotarare va fi comunicata Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila si altor institutii interesate.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.64
din 30 martie 2017
privind: aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila –
Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii
locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public,
pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2017;
Având în vedere expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judeţean Brăila si
rapoartele de specialitate ale Direcţiei strategii de dezvoltare nr.4761/22.03.2017, Direcţiei
administrare patrimoniu si evidenta bugetara nr.4619/20.03.2017, Direcţiei administraţie
publică, contencios nr.4780/22.03.2017 si Directiei tehnice si lucrari publice nr.
4930/23.03.2017;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finanţe, administrarea
domeniului public si privat al judeţului Comisia pentru administratie publica, juridica, relatii
publice si relatii internationale si Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultura,
culte, tineret si activităţi sportive;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati
publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare
a domeniului public si privat, de interes local, modificata si completata;
Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, modificata si completata;
In baza art. 91 alin. 1 lit. „e” si alin. 6 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 97 si al art. 115 alin.1 lit. „c” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba „Regulamentul pentru finantarea asocierilor Judetului Braila –
Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din
Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public”, pentru anul 2017,
conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 - Direcţia strategii de dezvoltare, Direcţia administrare patrimoniu si evidenta
bugetara, Directia tehnica si lucrari publice si Direcţia administraţie publica, contencios vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor
interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.65
din 30 martie 2017

privind: modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Biroului resurse umane, salarizare, precum si adresa Centrului Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila nr.426/09.03.2017;
Vazand raportul de avizare al Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura,
culte, tineret si activitati sportive;
In conformitate cu art.91 alin.1 lit.”a” si alin.2 lit”c” din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. –Se aproba Regulamentul de organizare si functionare modificat al Centrului
Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexei,
parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.2. – Anexa la prezenta hotarare inlocuieste anexa nr.3 la Hotararea Consiliului
Judetean Braila nr.200/28.11.2016 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a
Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale Braila.
Art.3. -Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila.
Art.4.– Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Direcţiei administraţie publică, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.66
din 30 martie 2017

privind: modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea
si Promovarea Culturii Traditionale Braila

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Biroului resurse umane, salarizare si adresa Centrului
Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila nr. 238/09.02.2017 ;
Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice,
integrare si relatii internationale si avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant,
cultura, culte, tineret si activitati sportive ;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.”a” si alin.2 lit”c” din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1. –Se aproba statul de functii modificat al Centrului Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.1, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. -Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila.
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Art.3.– Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica , Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 67
din 30 martie 2017
privind:aprobarea organigramei si a statului de functii
Urgenta Braila

ale Spitalului Judetean de

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind aprobarea
organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila, precum si
adresa Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr.9488/08.03.2017 ;
Vazand avizele Comisiei pentru sanatate si protectie sociala, ale Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale si ale
Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;
In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”, alin.2 lit.”c” si alin.5 lit”a” pct.3 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. –Se aproba organigrama Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform
anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. –Se aproba statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform
anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Spitalul Judetean de Urgenta Braila.
Art.4 - Directia Administratie Publica, Contencios prin Compartimentul cancelarie si
arhiva va comunica prezenta hotarare celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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`ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 68
din 30 martie 2017
privind: aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Braila, prin Consiliul
Judetean Braila si Municipiul Braila, in vederea implementarii Programuluicadru al manifestarilor culturale, artistice, educationale si sportive pe anul
2017
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2017;
Având în vedere expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judeţean Brăila si
raportul de specialitate comun al Direcţiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara si
Direcţiei administraţie publică, contencios nr. 4944/24.03.2017 ;
Văzând rapoartele de avizare ale Comisiei de buget - finanţe, administrarea
domeniului public si privat al judeţului Comisia pentru administratie publica, juridica, relatii
publice si relatii internationale si Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultura,
culte, tineret si activităţi sportive;
Ca urmare a adresei Primariei Municipiului Braila nr. 12648/23.03.2017, inregistrata
la Consiliul Judetean Braila sub nr. 4872/23.03.2017;
In baza art. 91 alin. 1 lit. „e” alin. 5 lit.”a” pct. 1, 4 si 6 si alin. 6 lit. „c” din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 si al art. 115 alin.1 lit. „c” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba Acordul de parteneriat intre Judetul Braila, prin Consiliul Judetean
Braila si Municipiul Braila, in vederea implementarii Programului-cadru al manifestarilor
culturale, artistice, educationale si sportive pe anul 2017, prevazut in anexa, parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 - Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Braila, dl. Francisk Iulian
Chiriac, sa semneze acordul de parteneriat in numele si pentru Consiliul Judetean Braila, in
scopul derularii in bune conditii a cooperarii.
Art. 3 - Direcţia administrare patrimoniu si evidenta bugetara, Muzeul Brailei „Carol I”,
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, Scoala
Populara de Arte „Vespasian Lungu”, Societatea Filamonica „Lyra” si Biblioteca Judeteana
„Panait Istrati”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4 – Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor
interesate.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.69
din 30 martie 2017
privind: aprobarea procedurii publicarii si a difuzarii Monitorului Oficial al Judetului
Braila
Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2017;
Având în vedere expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judeţean Brăila si
raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică, contencios nr.4966/24.03.2017;
Văzând raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
Avand in vedere prevederile art. 6 din O.G. nr. 75/2003 privind organizarea si
functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativteritoriale;
În temeiul prevederilor art. 97 si al art. 115 alin.1 lit. „c” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 - Se aproba Procedura publicarii actelor prevazute de Ordonanta Guvernului
nr. 75/2003, aprobata prin Legea nr. 534/2003 si a difuzarii Monitorului Oficial al Judetului
Braila, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Incepand cu data prezentei, activitatea de editare, tiparire si difuzare a
Monitorului Oficial al Judetului Braila va fi gestionata in cadrul aparatului propriu al
Consiliului Judetean Braila, Direcţia administraţie publica, contencios - Compartimentul
coordonare consilii locale.
Art. 3 – La data prezentei, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 9/2004 privind
infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public de Editare a Monitorului Oficial al
judetului Braila, se modifica corespunzator
Art. 4 – Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva, din cadrul Directiei
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta persoanelor
interesate.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 70
din 30 martie 2017
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privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Având în vedere expunerea de motive a domnului Francisk-Iulian Chiriac preşedintele Consiliului Judeţean Braila, la proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Braila si Raportul de specialitate al Directiei Administratie publica, contencios;
Vazand :
-Raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braila nr. 8/2017 privind aprobarea Organigramei şi a
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braila;
- Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 91 alin. 2 lit.” c”, art. 97 alin. 1 şi al art. 104 alin. 1 lit. „a”, alin. 2 lit. „a”
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
In baza art. 115 alin. 1 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Braila, conform anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2.- Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr. 171/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.3. - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
structurile functionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila.
Art.4. - Prin grija compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul
Directiei
administratie publica, contencios prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 71
din 30 martie 2017
privind : atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public S.C.
GIMAP COM S.R.L. Braila pe traseele :
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- Sutesti – Braila, pentru beneficiarul S.C. MODA LUX S.R.L.
- Zavoaia – Insuratei – Viziru – Braila, pentru beneficiarul S.C. MODA LUX S.R.L.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Analizand Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braila;
Vazand Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub
nr.4502/16.03.2017 si Raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism,
transport;
Urmare analizei cererilor privind eliberarea licentelor de traseu pentru efectuarea
transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale depuse de operatorul
de transport S.C. GIMAP COM S.R.L., C.U.I. RO5734067, cu sediul in mun. Braila, str.
Aleea Policlinicii nr. 6, bl.G10, sc.3, parter, ap.42, jud. Braila, inregistrate la Consiliul
Judetean Braila sub :
- nr.4405/T/205/15.03.2017 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pentru traseul
Sutesti –Braila, pentru beneficiarul S.C. MODA LUX S.R.L.
- nr.4407/T/206/15.03.2017 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pentru traseul
Zavoaia – Insuratei – Viziru - Braila, pentru beneficiarul S.C. MODA LUX S.R.L.
Avand in vedere prevederile art.17, alin.1, lit.”p” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile
art.4 lit.”h”, art.31 si art.35 alin.1, din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila
nr. 229/21.12.2016 privind aprobarea tarifelor percepute in anul 2017 pentru eliberarea
licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judetean de persoane
prin curse regulate speciale, în judeţul Braila;
In conformitate cu dispozitiile art.91 alin.5 lit. “a”, pct.13 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 97 alin.1 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului
public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C.
GIMAP COM S.R.L., C.U.I. RO5734067, cu sediul in mun. Braila, str. Aleea Policlinicii nr.
6, bl.G10, sc.3, parter, ap.42, jud. Braila, pe traseele:
- Sutesti – Braila, pentru beneficiarul S.C. MODA LUX S.R.L., in baza contractului incheiat
intre parti, pe o perioada de valabilitate de 24 luni de la data comunicarii Hotararii
Consiliului Judetean Braila.
- Zavoaia – Insuratei – Viziru – Braila, pentru beneficiarul S.C. MODA LUX S.R.L., in baza
contractului incheiat intre parti, pe o perioada de valabilitate de 24 luni de la data
comunicarii Hotararii Consiliului Judetean Braila
Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Transport Public Local care
reprezinta autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judetean Braila pentru exercitarea
atributiilor in domeniul serviciilor de transport public local.
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Art.3. - Prezenta hotarare va fi comunicata operatorului de transport S.C. GIMAP COM
S.R.L. Braila, Compartimentului Transport Public Local din cadrul Directiei Tehnice si
Lucrari Publice si va fi adusa la cunostinta publica prin grija Compartimentului Cancelarie si
Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.72
din 30 martie 2017
privind: atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean
de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C.
CAVMARIO TRANS S.R.L. Braila pe traseele :
- Braila – Lacu Rezii, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
- Braila – Racovita, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
- Braila – Sutesti, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
- Braila – Ianca, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
- Braila – Mihai Bravu, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Analizand Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braila;
Vazand Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr.
4455/16.03.2017 si Raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport;
Urmare analizei cererilor privind eliberarea licentelor de traseu pentru efectuarea
transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale depuse de operatorul
de transport
S.C. CAVMARIO TRANS S.R.L., C.U.I. RO13552023, cu sediul in
mun. Braila, str. Gen. David Praporgescu nr. 10, bl.B.14, sc.2, parter, ap.21, jud. Braila,
inregistrate sub :
- nr.4267/T/196/14.03.2017 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pentru traseul
Braila – Lacu Rezii, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
- nr.4269/T/197/14.03.2017 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pentru traseul
Braila – Racovita, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
- nr.4270/T/198/14.03.2017 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pentru traseul
Braila – Sutesti, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
- nr.4271/T/199/14.03.2017 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pentru traseul
Braila – Ianca, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
- nr.4272/T/200/14.03.2017 prin care solicita eliberarea licentei de traseu pentru traseul
Braila – Mihai Bravu, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
Avand in vedere prevederile art.17, alin.1, lit.”p” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor
de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile
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art. 4 lit.”h”, art.31 si art.35 alin.”1”, din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila
nr. 229/21.12.2016 privind aprobarea tarifelor percepute in anul 2017 pentru eliberarea
licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judetean de persoane
prin curse regulate speciale, în judeţul Braila;
In conformitate cu dispozitiile art.91 alin.5 lit.“a”, pct.13 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 97 alin.1 si art.115 alin.1 lit ”c” din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. - Se aproba atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului
public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C.
CAVMARIO TRANS S.R.L., C.U.I. RO13552023, cu sediul in mun. Braila, str. Gen. David
Praporgescu nr. 10, bl.B.14, sc.2, parter, ap.21, jud. Braila, pe traseele :
- Braila – Lacu Rezii, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L., pe perioada de
valabilitate ramasa de executat conform contractului incheiat intre parti, prelungita prin actul
aditional nr.4 la contract, respectiv de la data comunicarii Hotararii Consiliului Judetean
Braila, pana la data de 09.02.2018.
- Braila – Racovita, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L., pe perioada de
valabilitate ramasa de executat conform contractului incheiat intre parti, prelungita prin actul
aditional nr.4 la contract, respectiv de la data comunicarii Hotararii Consiliului Judetean
Braila, pana la data de 09.02.2018.
- Braila – Sutesti, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L., pe perioada de
valabilitate ramasa de executat conform contractului incheiat intre parti, prelungita prin actul
aditional nr.4 la contract, respectiv de la data comunicarii Hotararii Consiliului Judetean
Braila, pana la data de 09.02.2018.
- Braila – Ianca, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L., pe perioada de
valabilitate ramasa de executat conform contractului incheiat intre parti, prelungita prin actul
aditional nr.4 la contract, respectiv de la data comunicarii Hotararii Consiliului Judetean
Braila, pana la data de 09.02.2018.
- Braila – Mihai Bravu, pentru beneficiarul S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L., pe perioada de
valabilitate ramasa de executat conform contractului incheiat intre parti, prelungita prin actul
aditional nr.4 la contract, respectiv de la data comunicarii Hotararii Consiliului Judetean
Braila, pana la data de 09.02.2018.
Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Transport Public Local care
reprezinta autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judetean Braila pentru exercitarea
atributiilor in domeniul serviciilor de transport public local.
Art.3. - Prezenta hotarare va fi comunicata operatorului de transport
S.C.
CAVMARIO TRANS S.R.L. Braila, Compartimentului Transport Public Local din cadrul
Directiei Tehnice si Lucrari Publice si va fi adusa la cunostinta publica prin grija
Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica,
Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.73
din 30 martie 2017
privind:

aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, a
suprafetei de 27 mp din terenul aferent Palatului Administrativ, apartinand
domeniului public al statului si administrarea Consiliului Judetean Braila,
Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, pentru amplasarea statiei de
monitorizare a calitatii aerului BR-2

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub nr.
2980/20.02.2017 precum si adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Braila inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 2684/15.02.2017;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului, si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
In baza prevederilor art.861 alin.3 si art. 868 alin.2 si art. 874 alin.1 din Noul Cod
Civil;
In temeiul dispozitiilor art.97alin.1 si art.115 alin.1 lit.“c” din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, a
suprafetei de 27 mp din terenul aferent Palatului Administrativ, apartinand domeniului public
al statului si administrarea Consiliului Judetean Braila, Agentiei pentru Protectia Mediului
Braila, pentru amplasarea statiei de monitorizare a calitatii aerului BR-2.
Art.2. Terenul mentionat la art.1, identificat in Anexa nr.1 si Anexa nr.2, parti
integrante ale prezentei hotarari, va fi utilizat exclusiv amplasarii statiei de monitorizare a
calitatii aerului.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se insarcineaza
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Agentia pentru Protectia Mediului
Braila.
Art.4. Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios prezenta hotarare va fi
comunicata:
- Institutiei Prefectului -Judet Braila
- Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara
- Agentiei pentru Protectia Mediului Braila
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.74
din 30 martie 2017
privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pentru o perioada de 3 ani, a
unor spatii in suprafata de 109,80 mp, din imobilul Casa Tineretului, situat
in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.52, apartinand domeniului privat
al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila, Filarmonicii “Lyra
– George Cavadia” Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat sub
nr.3989/09.03.2017 si Adresa Filarmonicii “Lyra-George Cavadia” Braila nr.100/10.02.2017,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.2434/10.02.2017;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati
sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
In conformitate cu prevederile art.91 alin.1 pct.c si art.124 din Legea nr.215/2001
republicata, privind administratia publica locala;
In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin. 1 lit. “c” din Legea administratiei publice
locale, nr.215/2001 republicata,
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pentru o perioada de 3 ani, a
unor spatii in suprafata de 109,80 mp, din imobilul Casa Tineretului, situat in municipiul
Braila, Calea Calarasilor nr.52, apartinand domeniului privat al judetului si administrarea
Consiliului Judetean Braila, Filarmonicii “Lyra – George Cavadia” Braila.
Art.2. - Spatiile mentionate la art.1 identificate in Anexa 1, parte integranta din
prezenta hotarare, vor fi utilizate pentru desfasurarea activitatilor culturale, fiind interzisa
schimbarea destinatiei, precum si asocierea cu persoane fizice sau juridice pentru
desfasurarea altor activitati.
Art.3. - In functie de suprafata detinuta, Filarmonica “Lyra – George Cavadia” Braila
va suporta cheltuielile de functionare, respectiv contravaloarea prestarilor de servicii
(energie electrica, termica, apa, canal, gaze, etc.) si reparatiilor de orice fel, care nu sunt in
sarcina proprietarului..
Art.4. - In situatia in care imobilul Casa Tineretului va intra in reabilitare, perioada
darii in folosinta gratuita se va diminua corespunzator.
Art.5. - Pentru transmiterea spatiilor in folosinta gratuita, se va incheia un act
aditional la Contractul de comodat nr.267/2016, iar predarea efectiva, se va face pe baza de
proces verbal.
Art.6. - Filarmonicii “Lyra – George Cavadia” Braila ii revine in mod expres
raspunderea in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor, conform art.9 din Legea
nr.307/12.07.2006, actualizata, privind apararea impotriva incendiilor.
Art.7. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Filarmonica “Lyra – George
Cavadia” Braila.
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Art.8.
comunicata:
-

- Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi
Institutiei Prefectului Judetului Braila;
Filarmonicii “Lyra – George Cavadia” Braila;
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara;

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 75
din 30 martie 2017
privind: aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in
municipiul Braila, str. Parcului nr. 15 , apartinand domeniului public al
Judetului Braila, administrat de catre Muzeul Brailei “Carol I”

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 3105/21.02.2017,
Adresa Muzeului Brailei “Carol I” nr.212/2017 si Procesele verbale de receptie la
terminarea lucrarilor incheiate in data de 28.11.2016, respectiv 28.12.2016;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala,
juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale;
In conformitate cu prevederile, art.91 alin.1 pct.(c) din Legea nr.215/2001,
republicata, privind administratia publica locala;
In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si art.115 alin.1, lit.“c” din Legea administratiei
publice locale, Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art.1. - Se aproba modificarea datelor de identificare ale imobilului situat in
municipiul Braila, str. Parcului nr. 15, apartinand domeniului public al Judetului Braila,
administrat de catre Muzeul Brailei “Carol I”, conform Anexei, parte integranta la prezenta
hotarare.
Art.2. - Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr. 29, coloana
nr.5 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 79 din 27.05.2015, privind
insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului
Braila.
Art.3. - Se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Muzeul Brailei “Carol I”.
Art.4. - Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata:
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- Institutiei Prefectului Judetului Braila;
- Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara;
- Muzeului Brailei “Carol I”.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 76
din 30 martie 2017
privind: aprobarea propunerii de inchiriere a unor spatii apartinand domeniului public
al judetului Braila si aflate in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta
Braila, situate in Soseaua Buzaului nr. 2-corp A, strada Pietatii nr.1-corp B si
str. Independentei nr. 251-corp D, pentru desfasurarea activitatilor de
preparare a hranei si spalare inventar moale
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017.
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniului si Evidenta Bugetara,
inregistrat la Consiliul Judetean Braila sub nr. 4443/16.03.2017;
Luand in considerare adresa Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr.
9274/06.03.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 4065/10.03.2017, prin
care se solicita emiterea unei hotarari privind aprobarea inchirierii unor spatii pentru
desfasurarea activitatilor de preparare a hranei si spalare inventar moale;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala,
juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale ;
In temeiul prevederilor art. 14, 15 si 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publica, modificata, art.123, alin.1 si alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art. 91, alin.4 si art. 97 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T A R A S TE :
Art.1. - (1) Se aproba inchirierea unor spatii apartinand domeniului public al judetului
Braila si aflate in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Braila, situate in Soseaua
Buzaului nr. 2-corp A, strada Pietatii nr.1-corp B si str. Independentei nr. 251-corp D, pentru
desfasurarea activitatilor de preparare a hranei si spalare inventar moale.
(2) Datele de identificare si amplasarea acestor spatii sunt prezentate in anexele
nr. 1, 2 si 3, parti integrante ale prezentei hotarari.
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Art.2. - Inchirierea se va face in conditiile legii, prin licitatie publica, de catre Spitalul
Judetean de Urgenta Braila, titular al dreptului de administrare a imobilelor mentionate la
art.1 a prezentei hotarari.
Art.3. - Suprafetele care se vor inchiria si nivelul chiriei minime, de la care va porni
licitatia sunt prezentate in anexa nr. 4, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.4. - Din chiria lunara incasata, cota de 50% va fi virata in contul U.A.T. Judet
Braila - Consiliul Judetean Braila.
Art.5. - Directia Administratie Publica, Contencios prin Compartimentul cancelarie si
arhiva va comunica prezenta hotarare celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR. 77
din 30 martie 2017

privind: insusirea Raportului de evaluare al imobilului situat in municipiul Braila, str.
Belvedere nr.12, in vederea cumpararii prin negociere
Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017.;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu nr.
4854/23.03.2017, adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Braila nr. 4245/12.12.2016
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 22452/12.12.2016, adresa Directiei
Judetene pentru Cultura Braila nr. 277/08.02.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Braila
sub nr. 2247/08.02.2017
Tinand cont de oferta de pret a doamnei Biza Penelopi – Spirula – Maria, proprietara
imobilului, transmisa prin adresa inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.
3665/02.03.2017;
Vazand avizele Comisiei de buget – finante, administrarea domeniului public si privat
al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare
si relatii internationale;
In temeiul prevederilor art. 91 alin.5, lit.,,a”, pct.3 precum si a art.123, alin.1 din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 97 si art. 115, alin.1, lit.,,c” din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. - Se insuseste Raportul de evaluare imobiliara, inregistrat la Consiliul Judetean
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Braila sub nr 4616/20.03.2017, anexa la prezenta hotarare, parte integranta din
aceasta, intocmit de Androniu Iulian - Cosmin – expert evaluator, in care sunt prezentate
datele tehnice si valoarea de piata a imobilului, in vederea cumpararii prin negociere.
Art.2. - Valoarea consemnata in raportul de evaluare constituie referinta pentru
stabilirea pretului de pornire al negocierii in vederea cumpararii.
Art.3 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire prin grija Directiei
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.4. – Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata catre institutiile si
persoanele interesate.
Hotararea a fost adoptata cu 28 de voturi “pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni:Iordache
Stefan Catalin si Draghincescu Simona .

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.78
din 30 martie 2017

privind: aprobarea exercitarii dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului situat in
municipiul Braila, str. Belvedere nr.12 si aprobarea componentei comisiei de
negociere a valorii de cumparare a bunului imobil
Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat cu nr.
4855/23.03.2017, adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Braila nr. 4245/12.12.2016
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 22452/12.12.2016, adresa Directiei
Judetene pentru Cultura Braila nr. 277/08.02.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Braila
sub nr. 2247/08.02.2017;
Tinand cont de oferta de pret a doamnei Biza Penelopi – Spirula – Maria, proprietara
imobilului, transmisa prin adresa inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.
3665/02.03.2017 si rezultatul votului secret, privind stabilirea componentei comisiei de
negociere, consemnat in procesul verbal de numararea voturilor;
Vazand avizele Comisiei de buget – finante, administrarea domeniului public si privat
al judetului, a Comisiei pentru Sanatate si protectie sociala si Comisiei pentru administratie
publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale;
In temeiul prevederilor, art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 91. alin.5,
lit.,,a”, pct.3 precum si a art.123, alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 97 si art. 115, alin.1, lit.,,c” din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,
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HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba exercitarea dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului situat in
municipiul Braila, strada Belvedere nr.12, in vederea cumpararii prin negociere.
Art.2. - Imobilul compus din teren si constructii este identificat prin datele cuprinse in
anexa 1 si anexa nr. 2 Plan de situatie , parti integranta din prezenta hotarare
Art.3. - Se aproba constituirea comisiei de negociere a valorii de cumparare a
imobilului situat in municipiul Braila, strada Belvedere nr. 12, in urmatoarea componenta:
1. Epureanu Ionel
2. Capatana Marian

3 . Nechita Ovidiu
4 . Priceputu Dumitrel
5 . Dan Draguta
Art.4. - Comisia stabilita prin vot secret va negocia pretul de achizitie a imobilului,
fara a depasi valoarea de 110.000 euro, consemnata in oferta de vanzare a proprietarei,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila la nr.3665/02.03.2017.
Art.5 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire prin grija Directiei
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.6.- Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform
procesului verbal de numarare a voturilor.

PRESEDINTE,
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.79
din 30 martie 2017

privind: recalcularea rezultatului sesiunii de atribuire trasee organizata la 18 dec.
2013 pentru traseele 39 Braila – Gemenele – Constantinesti si 59 Braila –
Rimnicelu – Custura din programul judetean de transport public curse 20142019 cu eliminarea criteriului mentionat la pct. 6 din anexa 2 a ordinului
240/1614/2012 anulat prin sentinta 156/27.06.2013 a CA Galati definitiva prin
respingerea recursului.

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Analizand Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braila;
Avand in vedere :
- Raportul Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub nr. 5276/29.03.2017;
- Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios inregistrat sub nr.
5298/29.03.2017
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Sentinta nr. 156/2013 pronuntata in sedinta publica din data de 27.06.2013 de
catre Curtea de Apel Galati – Sectia Contencios administrativ si fiscal;
- Certificatul eliberat de Inalta Curte de Casatie si Justitie in data de 11.06.2015,
prin care se certifica faptul ca, prin Decizia nr. 2281 din sedinta din data de
03.06.2015 Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Contencios administrativ
si fiscal, a decis ca respinge recursurile declarate de Ministerul Transporturilor si
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice impotriva Sentintei nr.
156 din 27 iunie 2013 a Curtii de Apel Galati – Sectia de contencios administrativ
si fiscal, ca nefondate;
- Sentinta nr. 720/Fca pronuntata in sedinta publica din 18 noiembrie 2015 de
Tribunalul Braila Sectia a II-a Civila de contencios administrativ si fiscal, in
Dosarul 584/113/2014;
- Decizia nr. 611 pronuntata in sedinta publica din 27 aprilie 2016 de Curtea de
Apel Galati, Sectia contencios administrativ si fiscal, in Dosar 584/113/2014;
Sentinta nr. 444/Fca pronuntata in sedinta publica din 20 septembrie 2016 de
Tribunalul Braila Sectia a II-a Civila de contencios administrativ si fiscal, in
rejudecarea Dosarului 584/113/2014*;
Decizia civila nr. 87 pronuntata in sedinta publica din 20 ianuarie 2017 de
Curtea de Apel Galati, Sectia contencios administrativ si fiscal, in rejudecarea Dosarului
584/113/2014*;
- Rezultatele atribuirii electronice din data de 18.12.2013 afisat pe site-ul centrului
National de Management pentru Societatea Informationala – Sistemul de Atribuire
Electronica in Transporturi (CNMSI-SAET);
- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 189/20.12/2013 privind atribuirea licentelor
de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de personae prin curse regulate
pe traseele cuprinse in Programul de transport public judetean de personae prin curse
regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014 –
30.06.2019, operatorilor de transport desemnati castigatori conform rezultatelor atribuirii
electronice prin sistemul national (CNMSI-SAET) din data de 18.12.2013;
- Adresele Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei nr. 36046/28.03.2017 si nr.
24338/24.06.201;
- Vazand Raportul de avizare al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica,
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport;
- Vazand Raportul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica,
relatii publice si relatii international;
In conformitate cu dispozitiile art. 91 alin. 5 lit. “a”, pct.13 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 97 alin.1 si art. 115 alin. 1 lit. ”c” din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
-

HOTARASTE:
Art. 1. - Se aproba recalcularea rezultatului sesiunii de atribuire trasee organizata la
18 dec. 2013 pentru traseele 39 Braila – Gemenele – Constantinesti si 59 Braila –
Rimnicelu – Custura din programul judetean de transport public curse 2014-2019 cu
eliminarea criteriului mentionat la pct. 6 din anexa 2 a ordinului 240/1614/2012 anulat prin
sentinta 156/27.06.2013 a CA Galati definitiva prin respingerea recursului, conform Anexei,
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Transport Public Local care
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reprezinta autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judetean Braila pentru
exercitarea atributiilor in domeniul serviciilor de transport public local.
Art. 3. - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Transport Public Local
din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Directiei Administratie Publica, Contencios,
Autoritatii Rutiere Romane ARR – Agentia Teritoriala Braila si va fi adusa la cunostinta
publica prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 29 voturi “pentru”. S-a abtinut de la vot doamna consilier judetean Draghinescu
Simona.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.80
din 30 martie 2017

privind: Organizarea expozitiei de pictura “Venetia nelle opere grafiche e pittoriche di
alcuni artisti romeni provenienti dalla collezione del Museo di Braila “Carol
I”, in Mica Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica
de la Venetia, in perioada 3-10 mai 2017
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 martie 2017;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul managerului Muzeului Brailei “Carol I” precum si Raportul Directiei Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al judetului si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant,
cultura, culte, tineret si activitati sportive;
In conformitate cu dispozitiile art.IV, alin4, lit.”b” din OUG 26/2012 privind unele
masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si
completare a unor acte normative;
În temeiul prevederilor art.97 si art. 115 alin. 1 lit. “c” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba organizarea si participarea la expozitia de la Venetia - Venetia
nelle opere grafiche e pittoriche di alcuni artisti romeni provenienti dalla collezione
del Museo di Braila “Carol I” a echipei reprezentand Muzeul Brailei “Carol I”, cat si a
cheltuielilor aferente, din bugetul institutiei.
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Art. 2 – Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se insarcineaza
Muzeul Brailei “Carol I“.
Art. 3 – Compartimentul cancelariei si arhiva din cadrul Directiei administratiei
publica, contencios, va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

PRESEDINTE,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind

convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei
Siliștea, judeţul Brăila

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 2868/06.03.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub
nr. 2390/06.03.2017, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul
comunei Siliștea, în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza
enzootică bovină;
În baza referatului de aprobare nr. 2421/06.03.2017;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
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Art. 1. Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, actualizată prin
Ordinul Prefectului nr. 279/08.08.2016, în data de 07.03.2017, ora 09:00, la sediul
Primăriei Comunei Siliștea.
Art. 2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza
enzootică bovină.
Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în
Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 06.03.2017
Nr. 118
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind

convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei
Mărașu, judeţul Brăila

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 2868/06.03.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
2390/06.03.2017, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
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lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu,
în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină;
În baza referatului de aprobare nr. 2422/06.03.2017;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, actualizată prin
Ordinul Prefectului nr. 279/08.08.2016, în data de 09.03.2017, ora 09:00, la sediul Primăriei
Comunei Mărașu.
Art. 2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza
enzootică bovină.
Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în
Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 06.03.2017
Nr. 119
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind

convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei
Frecăței, judeţul Brăila
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 2868/06.03.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub
nr. 2390/06.03.2017, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul
comunei Frecăței, în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza
enzootică bovină;
În baza referatului de aprobare nr. 2423/06.03.2017;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Frecăței, actualizată prin
Ordinul Prefectului nr. 279/08.08.2016, în data de 09.03.2017, ora 11:00, la sediul
Primăriei Comunei Frecăței.
Art. 2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza
enzootică bovină.
Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în
Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
Mădălina COCHINO

Avizat pentru legalitate
Brăila, 06.03.2017
Nr. 120

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PREFECT
ORDIN
privind

constituirea comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate
cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în
localităţile judeţului Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor
mari şi aprobarea calendarului acţiunilor de verificare

Având în vedere adresa nr. 992/AP/13.03.2017, emisă de Ministerul Apelor și
Pădurilor - Cabinet Ministru, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr.
2633/13.03.2017, privind acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate
cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului
Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari;
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi
Internelor;
În baza referatului de aprobare nr. 2914/20.03.2017;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin.
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. (1) Se constituie comisia de verificare a modului în care au fost salubrizate
cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului
Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari – denumită în continuare
comisie - formată din reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
a) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila – Instituția Prefectului - Județul
Brăila;
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b) Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila;
c) Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu;
d) Garda Forestieră Focşani;
e) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila.
(2) Calendarul acţiunilor de verificare constituie obiectul Anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Comisia va fi coordonată de prefectul judeţului Brăila, cu sprijinul Grupului de
suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din
cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila.
Art. 3. (1) Acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă
şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila, pentru
asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, se va desfăşura în perioada 21.03. –
26.04.2017 şi va urmări, în principal:
a) existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de
apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
b) existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor
locuite;
c) modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale
în localităţi.
(2) Rezultatele verificărilor efectuate de comisie la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale se vor consemna într-o notă de constatare conform modelului expus în Anexa nr.
2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.4. (1) Deficienţele constatate cu ocazia acţiunii de verificare a modului în care au
fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în
localităţile judeţului Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, însoţite
de măsuri concrete cu termene scurte de realizare şi responsabilităţi, vor face obiectul unui
proces-verbal elaborat sub coordonarea directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor
Brăila.
(2) În situaţia în care nu vor fi respectate termenele stabilite, se vor aplica sancțiuni
celor cu responsabilități, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 5. (1) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (1) va fi înaintat
spre aprobare prefectului în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, până cel mai târziu la data de 27 aprilie 2017, de către directorul Sistemului de
Gospodărire a Apelor.
(2) Prin grija directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, un exemplar al
procesului-verbal, încheiat la nivelul judeţului, va fi transmis Centrului Operativ pentru
Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, până cel mai târziu la data de
28 aprilie 2017.
Art. 6. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în
Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA
PREFECT,
Mădălina COCHINO

Contrasemnează
Subprefect,
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Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 20.03.2017
Nr. 128
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BRĂILA
Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 128 din 20.03.2017
Calendarul acţiunilor de verificare
Data verificării

Nr.
crt.
1.

2.

21.03.2017

22.03.2017

Localitate verificată - Stare
sediul UAT
şanţuri
/rigole
Chiscani
Tichileşti
Gropeni
Stăncuţa

11. 06.04.2017

Tufeşti
Viziru
Bărăganul
Victoria
Siliştea
Cazasu
Romanu
Mircea Vodă
Surdila Greci
Surdila Găiseanca
Roşiori
Ciocile
Traian
Unirea
Bordei Verde
Jirlău
Făurei
Şuţeşti
Gradiştea
Vişani
Galbenu
Măxineni

12. 07.04.2017

Salcia Tudor
Vădeni

3.

24.03.2017

4.

27.03.2017

5.

28.03.2017

6.

29.03.2017

7.

30.03.2017

8.

03.04.2017

9.

04.04.2017

10. 05.04.2017

13. 10.04.2017
14. 11.04.2017

15. 12.04.2017

Măraşu
Frecăţei
Movila Miresii
Tudor Vladimirescu
Gemenele
Însurăţei
Berteştii de Jos

Cursuri
verificate

de

Fluviul Dunărea
Fluviul Dunărea
Fluviul Dunărea
Fluviul Dunărea
Râul Călmăţui

apă Cine asigură
mijlocul de
transport
CJ-GNM; SGA

CJ-GNM; ISU

CJ-GNM; SGA
Râul Siret
CJ-GNM; ISU
Râul Buzău
Râul Buzoel
Râul Buzoel

CJ-GNM; SGA
CJ-GNM; ISU

Râul Călmăţui
Râul Buzău
Râul Buzău
Râul Buzău
Râul Buzău
Râul Buzău
Râul Siret
Râul Buzău
Fluviul Dunărea
Râul Siret
Fluviul Dunărea
Fluviul Dunărea

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

Râul Călmăţui
Fluviul Dunărea
Râul Călmăţui

CJ-GNM; SGA

16. 19.04.2017
17. 20
21.04.2017
18. 24.04.2017
19. 25.04.2017
20. 26.04.2017

-

Ianca
Mun. Brăila
Cireşu
Ulmu
Zăvoaia
Dudeşti
Racoviţa
Scorţaru Nou
Rîmnicelu

Fluviul Dunărea
Râul Călmăţui
Râul Călmăţui
Râul Călmăţui
Râul Buzău
Râul Buzău
Râul Buzău

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

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BRĂILA
Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului nr. 128 din 20.03.2017
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila

Primăria

Grupul de suport tehnic pentru gestionarea

U.A.T. ..........................................

situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,

Tel/Fax:........................................

fenomene meteorologice periculoase, accidente

C.F. ..............................................

la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

Nr. ................./............................

Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Nr. ................./............................

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

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind

convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei
Siliștea, judeţul Brăila

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 4130/29.03.2017 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi
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pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul
Brăila sub nr. 3439/30.03.2017, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de
evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel
afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la
nivelul comunei Siliștea, în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la
leucoza enzootică bovină;
În baza referatului de aprobare nr. 3511/30.03.2017;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art. 1. Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Siliștea, actualizată prin
Ordinul Prefectului nr. 279/08.08.2016, după cum urmează:
a) în data de 31.03.2017, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei Siliștea, în vederea
evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină din gospodăria
proprietarului Matei Anișoara;
b) în data de 04.04.2017, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei Siliștea, în vederea
evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină din gospodăria
proprietarului Matei Viorel.
Art. 2. Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza
enzootică bovină.
Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art. 4. Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii
comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare pe site-ul instituţiei, www.prefecturabraila.ro, şi prin publicare în
Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
Mădălina COCHINO
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan
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