
REGISTRU DISPOZITII – ANUL 2022 

 

Dispoziția nr. 1 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Niculae Chira, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Anton Ștefan 

 

Dispoziția nr. 2 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Nica Florica, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Arcăleanu David-Alexandru 

 

Dispoziția nr. 3 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Bolache Ionica, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Argăseală Roxana-Andreea-Ramona 

 

Dispoziția nr. 4 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Petrea Cătălina, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minora Cheleș Andreea-Nicoleta 

 

Dispoziția nr. 5 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Balaban Mariana, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Girip Mihăiță 

 

Dispoziția nr. 6 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Szollosy Mariana-Cristina, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Glod Andrei-Gabriel 

 

Dispoziția nr. 7 / 05.01.2022 

Împuternicirea domnului Huțu Costică, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Goder Lukas 

 

Dispoziția nr. 8 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Saleh Carmen-Daniela, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minora Pipi Iulia 

 

Dispoziția nr. 9 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Cioroiu Ricuța, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Lică Mirabela 

 



Dispoziția nr. 10 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Simion Stela, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Constantin Mirel-Ionuț 

 

Dispoziția nr. 11 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Simion Stela, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Constantin Andreea-Ionela 

 

Dispoziția nr. 12 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Dridea Laura-Loredana, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Arbunea Andrei Valentin 

 

Dispoziția nr. 13 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Dridea Laura-Loredana, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minora Arbunea Ionela-Georgiana 

 

Dispoziția nr. 14 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Balaban Mariana, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Liopa Florin-Gabriel 

 

Dispoziția nr. 15 / 05.01.2022 

Împuternicirea domnului Cimpoacă Marian, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Șerban Nicușor Ionuț 

 

Dispoziția nr. 16 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Epifan Lenuța, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Sârbu Ștefan-Daniel   

 

Dispoziția nr. 17 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Aurică Lina, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Muti Fabian-Armando 

 

Dispoziția nr. 18 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Chirac Livia-Giorgiana, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minora Parnică Bianca-Cristina   

 

 

 



Dispoziția nr. 19 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Coteț Emilia, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Oprea Nicoleta 

 

Dispoziția nr. 20 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Dulă Gabriela, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Mihăilă Georgiana-Alexandra 

 

Dispoziția nr. 21 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Cazan Liliana, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Ruse Dumitru-Marian 

 

Dispoziția nr. 22 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Cazan Liliana, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Ruse Stelică-Neculai 

 

Dispoziția nr. 23 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Grigore Liliana, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Stemate Cătălin 

 

Dispoziția nr. 24 / 05.01.2022 

Împuternicirea doamnei Grigore Liliana, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Stemate Nicoleta 

 

Dispoziția nr. 25 / 06.01.2022 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 7 

ianuarie 2022 

 

Dispoziția nr. 26 / 07.01.2022 

Menținerea d-nei Bănica Stela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 27 / 07.01.2022 

Constituirea Comisiei de monitorizare responsabilă cu monitorizarea, coordonarea și 

îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern 

managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare 

 

 

 



Dispoziția nr. 28 / 07.01.2022 

Numirea doamnei Cioran Ramona în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent la Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 29 / 10.01.2022 

Stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada prelungirii stării de alertă pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 30 / 12.01.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea execuției Contractului de Lucrări nr. 1/04.01.2022 pentru 

realizarea de "Lucrări reparații și igienizare a imobilului situat în Municipiul Brăila, str. Grădinii 

Publice nr. 13 - corpul C3 parțial" 

 

Dispoziția nr. 31 / 14.01.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 

General al Județului Brăila 

Dispoziția nr. 32 / 14.01.2022 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 17 

ianuarie 2022 

 

Dispoziția nr. 33 / 17.01.2022 

Modificarea Dispoziției nr. 238/02.11.2009 a Președintelui Consiliului Județean Brăila privind 

aprobarea normelor de organizare a execuției bugetare a cheltuielilor la nivelul aparatului 

propriu al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 34 / 18.01.2022 

Constituirea Colectivului de lucru pentru verificarea aprovizionării și îndeplinirii condițiilor 

igienico-sanitare de depozitare și distribuire produselor lactate, fructelor proaspete și 

produselor de panificație acordate elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și 

privat autorizat/acreditat, precum și pentru preșcolarii din gradinițele de stat și particulare, 

autorizate/acreditate, cu program normal de 4 ore, din municipiul și județul Brăila, în anul 

școlar 2021-2022 

Dispoziția nr. 35 / 18.01.2022 

Constituirea echipei de implementare a proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 

legătura, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic, centre de agrement/ baze turistice (tabere școlare)", cod SMIS 143537, 

finanțat în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, 

POAT/868/1/1/1/Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii 

POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI 

 

 

 



Dispoziția nr. 36 / 19.01.2022 

Împuternicirea doamnei Saleh Carmen-Daniela, asistent maternal profesionist în cadrul 

D.G.A.S.P.C. Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Ionașcu Narcis-Andrei 

Dispoziția nr. 37 / 19.01.2022 

Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brăila pentru relația cu mediul asociativ 

 

Dispoziția nr. 38 / 20.01.2022 

Desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Brăila responsabilă cu urmărirea execuției Contractului de servicii nr. 185/20.09.2021, privind 

serviciu de elaborare "Studiu de fundamentare - Punerea în valoare a patrimoniului construit 

și introducerea în circuitul turistic - Traseul conacelor brăilene" 

Dispoziția nr. 39 / 21.01.2022 

Aprobarea numărului maxim de ore/zi/persoană pentru echipa de implementare a proiectului 

"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice 

(tabere școlare)", SMIS 143537 

 

Dispoziția nr. 40 / 25.01.2022 

Aprobarea componenței Comisiei de concurs în vederea ocupării unui post vacant de medic 

specialist și a unui post vacant de medic primar, specialitatea anestezie și terapie intensivă 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila 

Dispoziția nr. 41 / 25.01.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Stoica Luminița, director executiv la 

Direcția Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru 

activitățile proiectului "Sistem integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de 

servicii partajate către cetățeni" și ale proiectului "Transparență, etică și integritate în 

administrația publică din județul Brăila" 

Dispoziția nr. 42 / 25.01.2021 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Duțu Mioara, director executiv la 

Direcția Administrație Publică, Contencios, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar 

pentru activitățile proiectului "Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Brăila" și ale proiectului "Transparență, etică și integritate în 

administrația publică din județul Brăila" 

Dispoziția nr. 43 / 25.01.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Filote Elena Valentina, consilier in 

cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru 

activitățile proiectului "Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Brăila" și ale proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat 

Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" 

 

 



Dispoziția nr. 44 / 25.01.2022 

Încetarea acordării majorării cu până la 20% a salariului de bază al d-nei Moca Luminița, 

consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, urmare finalizării implementării 

proiectului "Strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027" 

Dispoziția nr. 45 / 25.01.2022 

Încetarea acordării majorării cu până la 20% a salariului de bază al d-nei Tofan Isabela, 

inspector la Compartimentul Strategii de Dezvoltare, urmare finalizării implementării 

proiectului "Strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027" 

Dispoziția nr. 46 / 25.01.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2022 

Dispoziția nr. 47 / 26.01.2022 

Constituirea Comisiei de casare a bunurilor din patrimoniul public și privat al Județului Brăila 

Dispoziția nr. 48 / 26.01.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii având 

ca obiect Servicii de elaborare documentație tehnico-economică - PT, PAC, POE, CS, 

DE+DT și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, pentru 

obiectivul de investiții "Reabilitare drum județean DJ 203R, km 0+000 - km 35+530" 

Dispoziția nr. 49 / 26.01.2022 

Desemnarea persoanelor responsabile cu efectuare operațiunilor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din fonduri publice, organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, atribuțiilor acestora și limitele de competență, 

la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

Dispoziția nr. 50 / 26.01.2022 

Numirea reprezentanților salariaților personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Brăila 

Dispoziția nr. 51 / 26.01.2022 

Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modului de acordare a voucherelor de vacanță 

pentru funcționatii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Brăila în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2026 

Dispoziția nr. 52 / 31.01.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al domnului Dragu Andrei, consilier, clasa I, 

grad profesional superior în cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire 

Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" și ale proiectului "Sprijin la nivelul 

Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-

2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare 

și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)" 

Dispoziția nr. 53 / 31.01.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-lui Manea Lucian, consilier în cadrul 

Direcției Tehnice și Lucrări Publice, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru 

activitățile proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-



Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău" și ale 

proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, 

inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de 

turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze 

turistice (tabere școlare)" 

 

Dispoziția nr. 54 / 31.01.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-lui Iorgoveanu Tănase, consilier în cadrul 

Direcției Tehnice și Lucrări Publice, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru 

activitățile proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni 

către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării" și ale proiectului "Sprijin la nivelul 

Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-

2027 pe domeniile: insfrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare 

și/sau drumuri de legatură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)" 

 

Dispoziția nr. 55 / 31.01.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Marin Raluca, consilier la Biroul 

Implementare Monitorizare Proiecte Naționale/Internaționale din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului 

"Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, 

asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău", ale proiectului "Asigurarea 

accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău 

și linia Dunării", ale proiectului "Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Brăila", ale proiectului "Sistem integrat de management al 

fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către cetățeni", ale proiectului 

"Transparență, etică și integritate în administrația publică din județul Brăila", precum și ale 

proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, 

inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de 

turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze 

turistice (tabere școlare)" 

 

Dispoziția nr. 56 / 31.01.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Ichim Catrinel, inspector, clasa I, 

grad profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul 

Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării", ale proiectului 

"reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila", 

ale proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței 

nr. 1, Brăila", ale proiectului "Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei 

pescărești a județului Brăila", ale proiectului "Transparență, etică și integritate în administrația 

publică din județul Brăila", precum și ale proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 



legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)" 

 

Dispoziția nr. 57 / 31.01.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-lui Căpraru Gheorghe, consilier achiziții 

publice la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, în 

conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitare și 

refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr.1, Brăila" și ale proiectului 

"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice 

(tabele școlare)" 

 

Dispoziția nr. 58 / 31.01.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al domnului Croitoru Dragoș, director executiv 

adjunct la Direcția  Administrație Publică, Contencios, în conformitate cu timpul efectiv lucrat 

lunar pentru activitățile proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport județean pe 

traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-

Buzău", ale proiectului "Sistem integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de 

servicii partajate către cetățeni" și ale proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 

legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)" 

 

Dispoziția nr. 59 / 31.01.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Șelaru Delia Casiana, consilier 

achiziții publice în cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Modernizarea infrastructurii de 

transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu 

coridorul TEN-T Brăila-Buzău", ale proiectului "Turism și educație - o nouă cale de 

cunoaștere a zonei pescărești a județului Brăila" și ale proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii 

Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement, baze turistice (tabere școlare)" 

 

Dispoziția nr. 60 / 31.01.2022 

Suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Marcu Magdalena, consilier în 

cadrul Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 61 / 01.02.2022 

Numirea doamnei Suciu Gina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Întocmire Contracte din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios 

 



Dispoziția nr. 62 / 01.02.2022 

Actualizarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create de compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 63 / 01.02.2022 

Suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Hazaparu Marinela, consilier în 

cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 64 / 01.02.2022 

Constituirea Comisiei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă în cazul 

săvârșirii abaterilor disciplinare de către personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 65 / 03.02.2022 

Admiterea cererii doamnei BOGDAN MARIANA de schimbare pe cale administrativă a 

numelui său de familie purtat în timpul căsătoriei din BOGDAN în STAN, spre a se numi 

STAN MARIANA 

 

Dispoziția nr. 66 / 04.02.2022 

Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 de ani 

domnului Ilie Octavian Alin, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 4 

Dispoziția nr. 67 / 07.02.2022 

Stabilirea măsurilor organizatorice pe perioada prelungirii stării de alertă pentru personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 68 / 08.02.2022 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 10 

februarie 2022 

 

Dispoziția nr. 69 / 09.02.2022 

Constituirea comisiei în vederea trecerii activelor fixe corporale amortizate integral, care 

aparțin domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale a Județului Brăila și care au 

valoare mai mică decât valoarea minimă stabilită prin Hotărâre a Guvernului, în categoria 

materialelor de natura obiectelor de inventar 

 

Dispoziția nr. 70 / 11.02.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea execuției Contractului de Vânzare nr. 22/31.01.2022 privind 

"Vânzare încărcături de Gaz Petrolier Lichefiat (GPL) Gaspeco L&D, respectiv "GPL propan" 

în butelii - 29 bucăți" 

 

Dispoziția nr. 71 / 11.02.2022 

Aprobarea Planului de publicare a datelor deschise colectate/produse/gestionate de Consiliul 

Județean Brăila 

 

 

 



Dispoziția nr. 72 / 16.02.2022 

Admiterea cererii numitei MĂGĂRIȚĂ VIORELA - ANAMARIA prin care solicită schimbarea 

pe cale administrativă a numelui său de familie din MĂGĂRIȚĂ în PERIANU, urmând să 

poarte în viitor numele de PERIANU VIORELA-ANAMARIA 

 

Dispoziția nr. 73 / 17.02.2022 

Admiterea cererii doamnei MĂGĂRIȚĂ SORINA-MARILENA de schimbare pe cale 

administrativă a numelui său de familie din MĂGĂRIȚĂ în PERIANU, spre a se numi 

PERIANU SORINA-MARILENA 

 

Dispoziția nr. 74 / 17.02.2022 

Admiterea cererii doamnei RAICU MIRELA de schimbare pe cale administrativă a numelui de 

familie al fiului său minor RAICU-PILAF ALEXANDRU din RAICU-PILAF în PILAF, spre a se 

numi PILAF ALEXANDRU 

 

Dispoziția nr. 75 / 21.02.2022 

Desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile 

de interese ale consilierilor județeni 

 

Dispoziția nr. 76 / 21.02.2022 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 28 martie 2022 în vederea ocupării a două funcții publice de 

execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Serviciul 

Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 77 / 22.02.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 28 februarie 2022 

 

Dispoziția nr. 78 / 23.02.2022 

Aprobarea Caietului de obiective, precum și a Regulamentului-cadru de organizare și 

desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Brăilei "Carol I" 

 

Dispoziția nr. 79 / 23.02.2022 

Reluarea activității de către d-na Hazaparu Marinela, consilier clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Coordonarea Activității Consiliilor Locale din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 80 / 24.02.2022 

Constituirea Comisiei de concurs, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și 

secretariatul comisiei de concurs pentru Concursul de proiecte de management la Muzeul 

Brăilei "Carol I" 

 

Dispoziția nr. 81 / 25.02.2022 

Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a 

managementului d-nei Petronela-Alina Sulicu - manager la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 



Dispoziția nr. 82 / 25.02.2022 

Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a 

managementului d-lui Petrea Gogu - manager la Filarmonica "Lyra - George Cavadia" Brăila 

 

Dispoziția nr. 83 / 25.02.2022 

Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a 

managementului d-lui Dragoș-Adrian Neagu - manager la Biblioteca Județeană "Panait 

Istrati" Brăila 

 

Dispoziția nr. 84 / 28.02.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare anuală a managementului la Centrul Județean pentru  

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, precum și a Comisiei de soluționare 

a contestațiilor 

 

Dispoziția nr. 85 / 28.02.2022 

Modificarea Dispoziției nr. 49/26.01.2022 a Președintelui Consiliului Județean Brăila privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din fonduri publice, organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, atribuțiilor acestora și limitele de 

competență, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 86 / 28.02.2022 

Desemnarea doamnei Bălănoiu Nicoleta, consilier în cadrul Compartimentului Financiar 

Contabil – Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, pentru gestionarea 

voucherelor de vacanță acordate funcționarilor publici și personalului Contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 87 / 28.02.2022 

Aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 

 

Dispoziția nr. 88 / 02.03.2022 

Admiterea cererii domnului DUMITRU VICTORAȘ de schimbare pe cale administrativă a 

prenumelui său din VICTORAȘ în ANDREI-VICTORAȘ, spre a se numi DUMITRU ANDREI-

VICTORAȘ 

 

Dispoziția nr. 89 / 02.03.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare anuală a managementului la Biblioteca Județeană "Panait 

Istrati" Brăila, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor 

 

Dispoziția nr. 90 / 02.03.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare anuală a managementului la Filarmonica "Lyra-George 

Cavadia" Brăila, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor 

 

Dispoziția nr. 91 / 02.03.2022 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 04 aprilie 2022 în vederea ocupării funcției publice de execuție 

vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul de Monitorizare a 

Serviciilor Comunitare de Utilități Publice 



Dispoziția nr. 92 / 04.03.2022 

Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brăila și constituirea Consiliului de 

Administrație al Școlii Populare de Arte și Meserii "Vespasian Lungu" Brăila 

 

Dispoziția nr. 93 / 04.03.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea execuției Contractului de Servicii nr. 40/25.02.2022 privind 

prestare "Servicii de vulcanizare pentru vehicule de capacitate mare" 

 

Dispoziția nr. 94 / 04.03.2022 

Aprobarea Registrului riscurilor, profilurilor de risc și a riscurilor majore/strategice identificate 

la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 95 / 04.03.2022 

Aprobarea obiectivului general, obiectivelor specifice, activităților, indicatorilor, termenelor și 

responsabilităților la nivelul fiecărei structuri funcționale din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 96 / 07.03.2022 

Constituirea comisiei de predare-primire a bunurilor, instalațiilor, echipamentelor și facilităților 

aferente serviciului delegat, conform Contract nr. 294/14.12.2021 - "Delegarea gestiunii 

serviciului de operare și administrare a Stației de transfer Însurăței, Depozitului ecologic și 

Stației de sortare Ianca din cadrul "Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul 

Brăila" este necesară predarea-primirea bunurilor de retur așa cum sunt definite în contract 

 

Dispoziția nr. 97 / 07.03.2022 

Modificarea art. 2 din Dispoziția nr. 90/02.03.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare 

anuală a managementului la Filarmonica "Lyra - George Cavadia" Brăila, precum și a 

Comisiei de soluționare a contestațiilor 

 

Dispoziția nr. 98 / 07.03.2022 

Constituirea Unității de Implementare a Proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 99 / 08.03.2022 

Suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Milea Nicolae, consilier în cadrul 

Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 100 / 09.03.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect: "Servicii de consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii finanțării 

aferente proiectului Dezvoltarea și Extinderea Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în județul Brăila" 

 

 

 



Dispoziția nr. 101 / 09.03.2022 

Stabilirea programului de lucru pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 102 / 10.03.2022 

Constituirea comisiei de predare a imobilului (teren și cladire - lot 2), situat în municipiul 

Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2, pentru punerea în funcțiune a unui Centru Oncologic de 

Radioterapie și Medicină Nucleară - Spitalul Județean de Urgență Brăila, aflat în domeniul 

public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 103 / 10.03.2022 

Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 81/25.02.2022 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a 

managementului d-nei Petronela-Alina Sulicu - manager la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 

 

Dispoziția nr. 104 / 10.03.2022 

Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 84/28.02.2022 privind 

constituirea Comisiei de evaluare anuală a managementului la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, precum și a Comisiei de soluționare 

a contestațiilor 

 

Dispoziția nr. 105 / 11.03.2022 

Constituirea comisiei de predare a imobilului situat în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 

52 (parțial - Hotel și Restaurant Tineret), corpurile F, G și etajul superior al corpului D, pentru 

funcționarea unei structuri de primire turistică, inclusiv cu funcțiune de alimentație publică, de 

minim 3* (hotel și restaurant), aflat în domeniul privat al județului Brăila și administrarea 

Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 106 / 11.03.2022 

Modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 

32/30.1.2018 privind constituirea Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului 

Județean Brăila și aprobarea Regulamentului de oranizare și funcționare a Comisiei Tehnico-

Economice 

 

Dispoziția nr. 107 / 14.03.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022 

 

Dispoziția nr. 108 / 14.03.2022 

Împuternicirea doamnei Lăzăroiu Rodica, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor 

părintești în numele Președintelui Consiliului Județean, pentru minora Ion Nicoleta 

 

Dispoziția nr. 109 / 14.03.2022 

Împuternicirea doamnei Dulă Gabriela, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru monorul Stratulat Laurențiu-Florin 



Dispoziția nr. 110 / 14.03.2022 

Împuternicirea doamnei Soare Ionica - Rodica și a domnului Soare Nicolaie, în vederea 

exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui Consiliului Județean, 

pentru minorul Colța Marian 

 

Dispoziția nr. 111 / 16.03.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea execuției Contractului de Lucrări nr. 54/11.03.2022 privind "Lucrări 

de reparații la instalația electrică din Centrul Militar Județean Brăila" 

 

Dispoziția nr. 112 / 16.03.2022 

Modificarea repartizării între trimestre a unor venituri ale bugetului local al județului Brăila pe 

anul 2022 

 

Dispoziția nr. 113 / 18.03.2022 

Aprobarea Procedurii de desemnare a consilierului de etică la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 114 / 18.03.2022 

Desemnarea domnului Stanciu Glicherie să conducă autoutilitara cu numărul de 

înmatriculare BR-08-CJB din dotarea Serviciului Lucrări Întreținere din cadrul Direcției 

Tehnice și Lucrări Publice a Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 115 / 22.03.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea execuției Contractului de Lucrări nr. 56/16.03.2022 privind 

realizarea de "Lucrări de remediere instalație termică interioară la Casa Tineretului Brăila, 

Montaj calorifere oțel și izolație termică conducte oțel la Casa Tineretului Brăila - corp D" 

 

Dispoziția nr. 116 / 22.03.2022 

Menținerea d-nei Damian Livia în funcția publică de conducere de director executiv, gradul II, 

la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Brăila 

 

Dispoziția nr. 117 / 23.03.2022 

Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității 

managerului Spitalului Județean de Urgență Brăila 

 

Dispoziția nr. 118 / 23.03.2022 

Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității 

managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila 

 

Dispoziția nr. 119 / 23.03.2022 

Stabilirea comisiei de analiză a unei cereri formulată în cadrul proiectului "Reabilitare și 

refuncționalizare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr. 1, Brăila" SMIS 121090 

 

Dispoziția nr. 120 / 25.03.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 31 martie 2022 



Dispoziția nr. 121 / 28.03.2022 

Aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 

 

Dispoziția nr. 122 / 29.03.2022 

Aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Biblioteca Județeană 

"Panait Istrati" Brăila 

 

Dispoziția nr. 123 / 29.03.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Lucrări nr. 67/24.03.2022 pentru 

realizarea de "Lucrări de reparații la instalația electrică interioară imobil str. Grădinii Publice 

nr. 13 localitatea Brăila" 

 

Dispoziția nr. 124 / 30.03.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Lucrări nr. 68/25.03.2022 privind 

"Lucrări de reparații uluce și burlane la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, Calea 

Călărașilor nr. 29" 

 

Dispoziția nr. 125 / 30.03.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare a activității managerului Spitalului Județean de Urgență 

Brăila aflat în subordinea Consiliului Județean Brăila, precum și a comisiei de soluționare a 

contestației pentru evaluarea anuală a acestuia 

 

Dispoziția nr. 126 / 30.03.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare a activității managerului Spitalului de Pneumoftiziologie 

Brăila aflat în subordinea Consiliului Județean Brăila, precum și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor pentru evaluarea anuală a acestuia 

 

Dispoziția nr. 127 / 30.03.2022 

Modificarea art. 1 și art. 2 din Dispoziția nr. 80/24.02.2022 privind constituirea Comisiei de 

concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și secretariatul comisiei de 

concurs pentru proiecte de management la Muzeul Brăilei "Carol I" 

 

Dispoziția nr. 128 / 31.03.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, modificată și 

completată 

 

Dispoziția nr. 129 / 01.04.2022 

Modificarea Dispoziției nr. 49/26.01.2022 a Președintelui Consiliului Județean Brăila privind 

desemnarea persoanelor responsabile cu efectuarea operațiunilor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata chletuielilor din fonduri publice, organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, atribuțiile acestora și limitele de competență, la 

nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 



Dispoziția nr. 130 / 04.04.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului Subsecvent de Servicii nr. 69/29.03.2022 

privind prestare "Servicii de supraveghere și urmărire a lucrărilor de întreținere pe timp de 

vară a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Brăila în perioada 2021-

2022, anul II (2022), Lot 1 - Brăila Nord, (subsecvent 3)" 

 

Dispoziția nr. 131 / 04.04.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului Subsecvent de Servicii nr. 70/29.03.2022 

privind prestare "Servicii de supraveghere și urmărire a lucrărilor de întreținere pe timp de 

vară a drumurilor județene din administrarea Consilului Județean Brăila în perioada 2021-

2022, anul II (2022), Lot 2 - Brăila Sud, (subsecvent 3)" 

 

Dispoziția nr. 132 / 04.04.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 71/29.03.2022 

privind executare "Lucrări de întreținere pe timp de vară a drumurilor județene din 

administrarea Consiliului Județean Brăila în perioada 2021-2022, Lot 1, Brăila Nord, anul 

2022 (subsecventul 3)", respectiv "Întreținerea drumurilor județene asfaltate prin așternere de 

covoare asfaltice" 

 

Dispoziția nr. 133 / 04.04.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 72/29.03.2022 

privind executare "Lucrări de întreținere pe timp de vară a drumurilor județene din 

administrarea Consiliului Județean Brăila în perioada 2021-2022, Lot 2 - Brăila Sud, anul 

2022 (subsecvent 3)", respectiv "Întreținerea drumurilor județene asfaltate prin așternere de 

covoare asfaltice" 

Dispoziția nr. 134 / 05.04.2022 

Aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica "Lyra-

George Cavadia" Brăila 

 

Dispoziția nr. 135 / 05.04.2022 

Constituirea comisiei de predare a terenului în suprafață de 504,6178 ha, aflat în domeniul 

public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 136 / 06.04.2022 

Constituirea Comisiei de preluare a imobilului situat în municipiul Brăila, str. Grădinii Publice 

nr. 13, din folosință gratuită a Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dunărea" al 

Județului Brăila în administrarea Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 137 / 06.04.2022 

Constituirea echipei de implementare a proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A 

(constucțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2", cod 

SMIS 2014 + 137363, finanțat în cadrul Programului Operațional regional 2014 - 2020, Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 



investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în 

sectorul locuințelor, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 

spitalicești de urgență, Operațiunea B - Clădiri publice 

 

Dispoziția nr. 138 / 07.04.2022 

Înființarea unei linii de gardă la domiciliu, în specialitatea neurochirurgie, în cadrul Spitalului 

Județean Brăila, instituție din rețeaua sanitară proprie a Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 139 / 07.04.2022 

Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 de ani 

domnului Bratosin Relu Vasilică, muncitor calificat tr. I la Serviciul Lucrări Întreținere din 

cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 140 / 07.04.2022 

Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 de ani 

domnului Lupu Ion, muncitor calificat tr. II la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției 

Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 141 / 07.04.2022 

Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 de ani 

doamnei Vlad Mariana, referent tr. IA la Serviciul Administrativ - Compartiment Administrativ 

din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 142 / 11.04.2022 

Modificarea Dispoziției nr. 302/11.06.2019 privind constituirea echipei de implementare a 

proiectului "Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Brăila", cod SMIS 2014 + 120426, finanțat în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 

Proritatea de investiții 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale, Obiectivul specific 8.2 

– Îmbunătățirea calității și a eficienței și îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – 

Unități de primiri urgențe 

 

Dispoziția nr. 143 / 11.04.2022 

Constituirea comisiei de lucru pentru analiza solicitărilor unităților administrativ teritoriale din 

Județul Brăila în vederea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială a Județului Brăila, prin 

Consiliul Județean Brăila, pentru derularea unor proiecte/lucrări de interes public, în anul 

2022 

 

Dispoziția nr. 144 / 11.04.2022 

Constituirea a două comisii pentru preluarea și predarea obiectivelor de pază care aparțin 

Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 145 / 11.04.2022 

Aprobarea numărului maxim de ore/zi/persoană pentru echipa de implementare a proiectului 

"Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență 

Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2", cod SMIS 2014 + 137363, finanțat în cadrul Programului 



Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Obiectivul Specific 8.2 – 

Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Clădiri 

publice 

 

Dispoziția nr. 146 / 12.04.2022 

Desemnarea Consilierului de etică la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Brăila 

 

Dispoziția nr. 147 / 12.04.2022 

Numirea doamnei Andrei Steluța în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, 

clasa I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 148 / 12.04.2022 

Aprobarea rezultatului final al concursului, proiectul de management câștigător și durata 

pentru care se încheie contractul de management la Muzeul Brăilei "Carol I" 

 

Dispoziția nr. 149 / 13.04.2022 

Modificarea Dispoziției nr. 329/26.06.2019 privind aprobarea numărului maxim de 

ore/zi/persoană pentru echipa de implementare din cadrul proiectului "Reabilitarea Secției 

Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila", cod SMIS 2014 + 

120426, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în 

infrastructurile sanitare și sociale, Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a 

eficienței și îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe 

 

Dispoziția nr. 150 / 14.04.2022 

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Realizarea 

legăturii între corpul A al SJU Brăila și Secția de Cardiologie și Pediatrie a SJU Brăila" 

 

Dispoziția nr. 151 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al d-nei Bodea Doinița, consilier achiziții 

publice la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, în 

conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Transparență, etică și 

integritate în administrația publică din județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 152 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-lui Oprea Ionel, consilier achiziții publice 

la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, în 

conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Asigurarea 

accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău 

și linia Dunării", ale proiectului "Sistem integrat de management al fluxurilor interne și 

furnizarea de servicii partajate către cetățeni" și ale proiectului "Reabilitarea Secției Unitate 

Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila" 



Dispoziția nr. 153 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Șelaru Delia Casiana, consilier 

achiziții publice în cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Modernizarea insfrastructurii de 

transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu 

coridorul TEN-T Brăila-Buzău", ale proiectului "Turism și educație - o nouă cale de 

cunoaștere a zonei pescărești a județului Brăila", ale proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii 

Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)" și ale 

proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean 

de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 154 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al domnului Chiotoroiu Gheorghe, șef serviciu 

în cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar 

pentru activitățile proiectului "Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul 

Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău" și 

ale proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul 

Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 155 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Marin Raluca, consilier la Biroul 

Implementare Monitorizare Proiecte Naționale/Internaționale din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului 

"Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, 

asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău", ale proiectului "Asigurarea 

accesibilității directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău 

și linia Dunării", ale proiectului "Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Brăila", ale proiectului "Sistem integrat de management al 

fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către cetățeni", ale proiectului 

"Transparență, etică și integritate în administrația publică din județul Brăila", ale proiectului 

"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice 

(tabere școlare)", precum și ale proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile 

C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 156 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Ichim Catrinel, inspector, clasa I, 

grad profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul 

Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării", ale proiectului 

"Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Brăila", ale proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața 



Independenței nr. 1, Brăila", ale proiectului "Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a 

zonei pescărești a județului Brăila", ale proiectului "Transparență, etică și integritate în 

administrația publică din județul Brăila", ale proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est 

pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: 

infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 

legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)", precum și ale proiectului 

"Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență 

Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 157 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Toma Gabriela, consilier, clasa I, 

grad profesional superior la Compartimentul Investiții din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări 

Publice, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitare 

și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, 

Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 158 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Ioniță Tania, consilier, clasa I, 

grad profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat 

Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila", ale proiectului "Sistem integrat de 

management al fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către cetățeni", ale 

proiectului "Transparență, etică și integritate în administrația publică din județul Brăila" și ale 

proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean 

de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 159 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al domnului Ilie Octavian Alin, consilier, clasa 

I, grad profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Modernizarea insfrastructurii de 

transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă  cu 

coridorul TEN-T Brăila-Buzău", ale proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în 

regim ambulatoriu pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii 

medicale de urgență", ale proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-

Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării", ale proiectului 

"Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila", 

ale proiectului "Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei pescărești a județului 

Brăila"  și ale proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (C1, C2, C3), Spitalul Județean 

de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 160 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Duțu Mioara, director executiv la 

Direcția Administrație Publică, Contencios, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar 

pentru activitățile proiectului "Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Brăila", ale proiectului "Transparență, etică și integritate în administrația 



publică din județul Brăila" și ale proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile 

C1, C2 C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 161 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Zanfir Mădălina, consilier, clasa I, 

grad profesional principal la Compartimentul Evidență Bugetară din cadrul Direcției 

Administrație Patrimoniu și Evidență Bugetară, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar 

pentru activitățile proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), 

Spitalul Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 162 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-lui Cichi Gabriel, consilier la 

Compartimentul Investiții din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe 

traseul Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării", ale 

proiectului "Modernizarea infratructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, 

asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău" și ale proiectului 

"Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență 

Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 163 / 15.04.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al d-nei Plopeanu Camelia Marta, șef serviciul 

la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, în 

conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Fazarea proiectului 

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila", ale proiectului "Modernizarea 

infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea 

directa cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău", precum și ale proiectului "Reabilitare și anvelopare 

pavilion A (construcțiile C1, C2, C3, Spitalul Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului 

nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 164 / 19.04.2022 

Constituirea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 165 / 20.04.2022 

Aprobarea menținerii în vigoare a contractului de management nr. 350/30.09.2019, încheiat 

cu d-nul SÎNPETRU ȘTEFAN, în urma rezultatului evaluării anuale a activității acestuia, în 

calitate de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila 

 

Dispoziția nr. 166 / 20.04.2022 

Aprobarea menținerii în vigoare a contractului de management nr. 41/10.03.2021, încheiat cu 

d-na MIHAELA DELIA RÂȘNOVEANU, în urma rezultatului evaluării anuale a activității 

acesteia, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență Brăila 

 

Dispoziția nr. 167 / 21.04.2022 

Numirea doamnei Tiriachiu Emanuela Magdalena în funcția publică de execuție de consilier 

achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții Publice din cadrul 

Direcției Administrație Publică, Contencios 



Dispoziția nr. 168 / 21.04.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 28 aprilie 2022 

 

Dispoziția nr. 169 / 26.04.2022 

Reluarea activității de către dl. Milea Nicolae, consilier, clasa I, grad profesional superior la 

Compartimentul Disciplină în Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Direcției Arhitect 

Șef 

 

Dispoziția nr. 170 / 29.04.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect: Lucrări de reabilitare pentru proiect "Reabilitarea Secției Unitate Primiri 

Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila" 

 

Dispoziția nr. 171 / 02.05.2022 

Constituirea Comisiei de predare a spațiului in suprafață de 101,85 mp din incinta imobilului 

situat în municipiul Brăila, str. Grădinii Publice nr. 13, Administrației Naționale a Rezervelor 

de Stat și Probleme Speciale, pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila 

Dispoziția nr. 172 / 02.05.2022 

Constituirea comisiei de evaluare pentru analiza solicitării P.S.G. ONE S.R.L. Craiova privind 

introducerea subcontractantului/subcontractanților pentru derularea contractului subsecvent 

al acordului cadru având ca obiect "Servicii de pază, protecție și intervenție pentru obiective 

care aparțin Consiliului Județean Brăila" 

Dispoziția nr. 173 / 03.05.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului 

pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes județean pentru anul 2022 

 

Dispoziția nr. 174 / 05.05.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Servicii nr. 121/28.04.2022 privind 

prestare "servicii de medicina muncii" 

 

Dispoziția nr. 175 / 05.05.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Lucrări nr. 125/02.05.2022 privind 

realizarea de "Lucrări de reparații curente la Casa de Cultură a Tineretului Brăila - corp de 

clădire D" 

 

Dispoziția nr. 176 / 05.05.2022 

Constituirea Comisiei de predare a spațiului din incinta imobilului situat în municipiul Brăila, 

Parcul Monument - Kiseleff, către Clubul Sportiv "Dunărea" Brăila 

 

Dispoziția nr. 177 / 06.05.2022 

Necesitatea desemnării persoanelor responsabile pentru analizarea modificării Contractului 

nr. 317/24.12.2020 având ca obiect Execuție lucrări "Reabilitare DC 59, DJ 212 A - Blasova, 

km 0+000, județul Brăila" 

 



Dispoziția nr. 178 / 06.05.2022 

Aprobarea Componenței Comisiei de concurs în vederea ocupării a două posturi vacante de 

medic specialist, specialitatea medicină internă, la Secția Medicală I și Secția Medicală II din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila 

 

Dispoziția nr. 179 / 09.05.2022 

Desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabile cu urmărirea executării Contractului de Servicii nr. 122/29.04.2022 "Servicii de 

suport și asistență tehnică pentru sistemul informatic integrat - modulul urbanism, modulul 

investiții, modulul transporturi, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare + 

Reînoire servicii de semnătura electronic calificată pe web, în cadrul sistemului informatic 

integrat de tip GIS, pentru emiterea Certificatului de Urbanism" 

 

Dispoziția nr. 180 / 09.05.2022 

Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Brăila 

 

Dispoziția nr. 181 / 09.05.2022 

Admiterea cererii doamnei ANGHELUȚĂ IONELA de schimbare pe cale administrativă a 

numelui său de familie purtat în timpul căsătoriei și păstrat ca urmare a divorțului, din 

ANGHELUȚĂ în PARASCHIV, spre a se numi PARASCHIV IONELA 

 

Dispoziția nr. 182 / 09.05.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, modificată și 

completată 

 

Dispoziția nr. 183 / 11.05.2022 

Aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2022 

 

Dispoziția nr. 184 / 12.05.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

avâd ca obiect: Achiziție de parapet direcțional metalic de tip semigreu zincat 3000 ml și 

elemente de capăt "Labe de urs" cu șuruburi 40 bucăți 

 

Dispoziția nr. 185 / 13.05.2022 

Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Bulieris Anișoara, referent 

de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul Avize, acorduri, 

autorizații construire/desființare din cadrul Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 186 / 13.05.2022 

Menținerea domnului Mardale Sevastian în funcția contractuală de muncitor calificat, tr.I la 

Compartimentul Administrare activități sportive din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

 



Dispoziția nr. 187 / 13.05.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Prestări Servicii nr. 131/10.05.2022 

privind prestarea serviciilor de "Trecerea peste Dunăre cu bacul, în punctul Brăila - Smârdan, 

a autovehiculelor exploatate de beneficiar" 

 

Dispoziția nr. 188 / 17.05.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor 

pentru programele sportive finanțate din fonduri publice, depuse în baza Regulamentului 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 82/2022 

 

Dispoziția nr. 189 / 17.05.2022 

Acordarea gradației 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de la 10 la 15 ani 

domnului Bulancea Vasile, muncitor calificat tr.II la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul 

Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 190 / 17.05.2022 

Aprobarea componenței Comisiei de concurs în vederea ocupării postului vacant de medic 

primar, Secția Pneumologie II din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila 

 

Dispoziția nr. 191 / 17.05.2022 

Aprobarea componenței Comisiei de concurs în vederea ocupării postului vacant de medic 

specialist, specialitatea chirurgie plastică, la Secția Chirurgie Plastică din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Brăila 

 

Dispoziția nr. 192 / 18.05.2022 

Admiterea cererii numitei LAZĂR ANTONETA - ALINA prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a numelui său de familie păstrat ca urmare a divorțului din LAZĂR în ȘTEFAN, 

urmând să poarte în viitor numele de ȘTEFAN ANTONETA – ALINA 

 

Dispoziția nr. 193 / 18.05.2022 

Admiterea cererii numitului VĂDUVAN - LUNGU EMIL prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a numelui său de familie păstrat ca urmare a divorțului din VĂDUVAN - 

LUNGU în LUNGU, urmând să poarte în viitor numele de LUNGU EMIL 

 

Dispoziția nr. 194 / 19.05.2022 

Necesitatea desemnării persoanelor responsabile pentru analizarea solicitării formulate de 

S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L. loc. Arpașu de Sus jud. Sibiu privind înlocuirea unor 

echipamente asumate a fi livrate în cadrul Contractului de Servicii nr. 57 din data de 

16.03.2022 

 

Dispoziția nr. 195 / 19.05.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Furnizare nr. 129/05.05.2022 privind 

furnizare echipament "Cap tocare rotativ pentru arbuști" 

 

 



Dispoziția nr. 196 / 25.05.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 31 mai 2022 

 

Dispoziția nr. 197 / 25.05.2022 

Aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Brăila și desemnarea 

coordonatorului, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel 

de funcție de execuție, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 

 

Dispoziția nr. 198 / 26.05.2022 

Menținerea domnului Dragu Andrei în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Serviciul Lucrări Publice - Compartimentul Lucrări Publice din cadrul 

Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 199 / 03.06.2022 

Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr.92/04.03.2022 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brăila și constituirea Consiliului de 

Administrație al Școlii Populare de Arte și Meserii "Vespasian Lungu" Brăila 

 

Dispoziția nr. 200 / 07.06.2022 

Admiterea cererii numitei DICU SABINA-GABRIELA prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a numelui de familie dobândit la naștere din DICU în BUCUR, urmând să 

poarte în viitor numele de BUCUR SABINA – GABRIELA 

 

Dispoziția nr. 201 / 07.06.2022 

Constituirea Comisiei de preluare a unor obiecte de inventar și mijloace fixe aflate în dotarea 

imobilului, situat în municipiul Brăila, str. Grădinii Publice nr. 13, din folosința gratuită a 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dunărea" al Județului Brăila în administrarea 

Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 202 / 07.06.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, modificată și 

completată 

 

Dispoziția nr. 203 / 08.06.2022 

Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Bodea Doinița, consilier 

achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții Publice din cadrul 

Direcției Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 204 / 08.06.2022 

Mutarea definitivă a doamnei Simion Alina Elena - inspector, clasa I, grad profesional 

principal la Compartimentul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Direcției Arhitect 

Șef, pe funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal la 

Compartimentul Avize, Acorduri, Autorizații construire/desființare din cadrul Direcției Arhitect 

Șef 

 

 



Dispoziția nr. 205 / 08.06.2022 

Reluarea activității de către d-na Marcu Magdalena, consilier clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Protecția Mediului Natural și Construit din cadrul Direcției Arhitect 

Șef 

 

Dispoziția nr. 206 / 08.06.2022 

Acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de la 5 la 10 ani 

domnului Croitoru Ionuț, muncitor calificat tr.III la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul 

Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 207 / 08.06.2022 

Constituirea Comisiei de predare a construcției - Corp C15, situată în Municipiul Brăila, str. 

Pietății nr. 1, înscrisă în Cartea Funciara nr. 81186/Brăila, din administrarea Consiliului 

Județean Brăila în administrarea Spitalului Județean de Urgență Brăila 

 

Dispoziția nr. 208 / 08.06.2022 

Desemnarea Responsabilului CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare 

a instituțiilor publice) la nivelul Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 209 / 15.06.2022 

Admiterea cererii domnului TROCARU CRISTIAN - BOGDAN de schimbare pe cale 

administrativă a numelui său de familie, din TROCARU în PĂUN, spre a se numi PĂUN 

CRISTIAN – BOGDAN 

 

Dispoziția nr. 210 / 15.06.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Servicii de consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii finanțării 

aferente proiectului Dezvoltarea și Extinderea Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Brăila 

Dispoziția nr. 211 / 16.06.2022 

Încetarea raportului de serviciu al doamnei Marcu Magdalena, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Protecția Mediului Natural și Construit din cadrul 

Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 212 / 20.06.2022 

Modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 271/14.09.2021 privind 

constituirea echipei de implementare a proiectului "Transparență, etică și integritate în 

administrația publică din Județul Brăila", cod SIPOCA 1115/MySMIS 151877, ce va fi finanțat 

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cererea de proiecte 

POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Sprijinirea Măsurilor 

referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale 

 

Dispoziția nr. 213 / 20.06.2022 

Constituirea Grupului de autoevaluare CAF la nivelul Consiliului Județean Brăila 

 

 

 



Dispoziția nr. 214 / 20.06.2022 

Constituirea Comisiei de preluare a terenului afectat de construcția Drumului Expres Brăila – 

Galați, aflat în domeniul public al Județului Brăila, amplasat în perimetrul comunei Vădeni 

 

Dispoziția nr. 215 / 20.06.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Lucrări nr. 172/09.06.2022 privind 

"Lucrări de înlocuire uși la Sala Polivalentă "Danubius" Brăila" 

 

Dispoziția nr. 216 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Simona Daniela Cimpoae, director general al DGASPC Brăila, în 

vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui Consiliului 

Județean, pentru minorul Salagarov Tudor 

 

Dispoziția nr. 217 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Coman Frusina, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Postelnicu Mitel - Iulian 

 

Dispoziția nr. 218 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Pîrlog Fănica, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Niță Ana – Maria 

 

Dispoziția nr. 219 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Pîrlog Fănica, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Mureș Andrei – Ionuț 

 

Dispoziția nr. 220 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Mezin Elena, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Pipi Iulia 

 

Dispoziția nr. 221 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Mezin Elena, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Ionașcu Narcis – Andrei 

 

Dispoziția nr. 222 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Epifan Lenuța, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Sterie David-Cristian 

 

 

 

 



Dispoziția nr. 223 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Dridea Laura-Loredana, asistent maternal profesionist în cadrul 

DGASPC Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Rădulescu Darius-Dan 

 

Dispoziția nr. 224 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Vasilache Liliana, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Lupu Andrei - Marius 

 

Dispoziția nr. 225 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Vasilache Liliana, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Gheorghe Adelin - Gabriel 

 

Dispoziția nr. 226 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Abdelaty Viorica, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Ursache Liviu – Ionuț 

 

Dispoziția nr. 227 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Dobre Simona, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Ursache Adina - Georgiana 

 

Dispoziția nr. 228 / 21.06.2022 

Împuternicirea domnului Dobre Marian, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Ursache Florentina – Tudorița 

 

Dispoziția nr. 229 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Frangu Georgeta, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Stan Gabriel - Alehandro 

 

Dispoziția nr. 230 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Frangu Georgeta, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Stan Ionuț - Denis 

 

Dispoziția nr. 231 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Frangu Georgeta, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Stan Costel 

 

 

 



Dispoziția nr. 232 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Nistor Eugenia, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Stamate Dănuț 

 

Dispoziția nr. 233 / 21.06.2022 

Împuternicirea domnului Huțu Costică, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Stamate Cristina - Mihaela 

 

Dispoziția nr. 234 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Dinu Valerica, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Salagarov Tudor 

 

Dispoziția nr. 235 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Soare Cristina, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Negoiță Emil - Mihai 

 

Dispoziția nr. 236 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Grigore Liliana, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Mișcoi Filip - Alexandru 

 

Dispoziția nr. 237 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Pascu Elena-Coca, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Mihăila Nicoleta 

 

Dispoziția nr. 238 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Vizireanu Anișoara, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Liopa Florin - Gabriel 

 

Dispoziția nr. 239 / 21.06.2022 

Împuternicirea domnului Dobre Marian, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Murgoci Claudiu - Cătălin 

 

Dispoziția nr. 240 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Paraschiv Elena, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Lica Daniel - Mădălin – Ionuț 

 

 

 



Dispoziția nr. 241 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Dobre Simona, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Ioniță Florin - Ianis - Giani 

 

Dispoziția nr. 242 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Oprea Dorina, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Ghiniță Marian - Daniel 

 

Dispoziția nr. 243 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Oprea Dorina, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Crețu Andrei 

 

Dispoziția nr. 244 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Zaval Vasilica, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Ciocîrlan Ianis - Nicolas 

 

Dispoziția nr. 245 / 21.06.2022 

Împuternicirea doamnei Zaval Vasilica, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minorul Ciocîrlan Andrei – Florin 

 

Dispoziția nr. 246 / 22.06.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 28 iunie 2022 

 

Dispoziția nr. 247 / 23.06.2022 

Acordarea unui spor pentru persoane cu handicap în cuantum de 15% din salariul de bază, 

doamnei Brăgău Gabriela, consilier în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare 

 

Dispoziția nr. 248 / 23.06.2022 

Constituirea Comisiilor de concurs/examen și a Comisiilor de soluționare a contestațiilor 

pentru concursul/examenul organizat iîn data de 28 iulie 2022 în vederea promovării în grad 

profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Brăila 

 

Dispoziția nr. 249 / 28.06.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Servicii nr. 182/23.06.2022 privind 

"Servicii de expertiză tehnică - Clădire str. Grădinii Publice nr. 13" 

 

Dispoziția nr. 250 / 28.06.2022 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 02 august 2022 în vederea ocupării funcției publice de 



execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Lucrări Publice - 

Compartimentul Lucrări Publice din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 251 / 04.07.2022 

Constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor de revizie instalație electrică interioară din Casa 

Tineretului Brăila 

 

Dispoziția nr. 252 / 04.07.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Servicii de proiectare PTh, DE, documentații avize, acorduri, PAC, POE și 

asistență tehnică din partea proiectantului + Execuție lucrări pentru obiectivul "Reabilitare 

drum județean DJ 202D"" 

 

Dispoziția nr. 253 / 04.07.2022 

Modificarea Dispoziției nr. 49/26.01.2022 a Președintelui Consiliului Județean Brăila privind 

desemnarea persoanelor responsabile cu efectuarea operațiunilor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din fonduri publice, organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, atribuțiile acestora și limitele de competență, la 

nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 254 / 05.07.2022 

Constituirea comisiei de recepție a serviciilor aferente contractului nr. 52/24.03.2021 având 

ca obiect servicii de proiectare și servicii de modernizare a navei Ovidiu 1, în vederea 

recertificării navei (serviciile de modernizare a navei "Ovidiu 1"), pentru proiectul "Turism și 

educație - o nouă cale de cunoaștere a zonei pescărești a județului Brăila" cod SMIS 134053, 

finanțat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020, 

Măsura III.3 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității, Apelul nr. 4, Măsura 1.2 Consolidarea și diversificarea 

activităților în zona de pescuit și acvacultură, din cadrul implementării strategiei de dezvoltare 

locală a Asociației Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești 

a Județului Brăila 

 

Dispoziția nr. 255 / 05.07.2022 

Admiterea cererii doamnei CUPRION ALINA - CĂTĂLINA de schimbare pe cale 

administrativă a prenumelui fiului său minor, CUPRION EDUARD-CRISTIAN-NICOLAS, din 

EDUARD-CRISTIAN-NICOLAS în NICOLAS, spre a se numi CUPRION NICOLAS 

 

Dispoziția nr. 256 / 06.07.2022 

Menținerea domnului Rusu Marian în funcția publică de conducere de arhitect șef al județului 

 

Dispoziția nr. 257 / 07.07.2022 

Detașarea domnului Rusu Marian, arhitect șef în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Brăila, pe funcția publică de conducere vacantă de arhitect șef în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați 

Dispoziția nr. 258 / 08.07.2022 

Admiterea cererii domnului CEAPĂ RĂZVAN – IONUȚ de schimbare pe cale administrativă a 

numelui său de familie, din CEAPĂ în BALCAN, spre a se numi BALCAN RĂZVAN – IONUȚ 



Dispoziția nr. 259 / 08.07.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Furnizare nr. 200/05.07.2022 privind 

achiziția de parapet direcțional metalic de tip semigreu zincat 3000 ml și elemente de capăt 

"labe de urs" cu șuruburi 40 bucăți 

Dispoziția nr. 260 / 08.07.2022 

Constituirea Comisiei de preluare a bunurilor care au făcut obiectul Hotărârilor Consiliului 

Județean Brăila nr. 41/30.03.2018, nr. 263/27.10.2017 și nr. 4/31.01.2018 din administrarea 

Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila și administrarea Spitalului Județean de Urgență Brăila 

în administrarea Consiliului Județean Brăila 

Dispoziția nr. 261 / 08.07.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, modificată și 

completată 

Dispoziția nr. 262 / 11.07.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Servicii nr. 201/05.07.2022 privind  

prestare servicii de formare profesională prin organizarea de "cursuri de autorizare 

macaragiu și stivuitorist" 

Dispoziția nr. 263 / 11.07.2022 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 22 august 2022 în vederea ocupării unei funcții publice de 

execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Protecția 

Mediului Natural și Construit din cadrul Direcției Arhitect Șef 

Dispoziția nr. 264 / 11.07.2022 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 01 septembrie 2022 în vederea ocupării unei funcții publice de 

execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul 

Amenajarea Teritoriul și Urbanism din cadrul Direcției Arhitect Șef 

Dispoziția nr. 265 / 12.07.2022 

Modificarea art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6 și art. 7 din Dispoziția nr. 248/23.06.2022 privind 

constituirea Comisiilor de concurs/examen și a Comisiilor de soluționare a contestațiilor 

pentru concursul/examenul organizat în data de 28 iulie 2022 în vederea promovării în grad 

profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Brăila 

Dispoziția nr. 266 / 13.07.2022 

Necesitatea constituirii comisiei de recepție finală pentru lucrarea "Construcție Stație Sortare 

și Stație MBT Vădeni" din cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Brăila" aferentă Acordului Contractual nr. 347/29.12.2017 

Dispoziția nr. 267 / 13.07.2022 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 15 

iulie 2022 



Dispoziția nr. 268 / 13.07.2022 

Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 de ani 

doamnei Toader Fănica, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 4 

Dispoziția nr. 269 / 14.07.2022 

Virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele 

aceluiași capitol, în cadrul bugetului propriu al județului Brăila pe anul 2022 

Dispoziția nr. 270 / 14.07.2022 

Constituirea comisiei de predare-primire a bunurilor de retur aferente serviciului delegat, 

conform contract 360/07.06.2022 "Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare 

și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și 

întreținere căi publice în municipiul Brăila" (cu modificări și completări conform Procedură 

CN1023555) 

Dispoziția nr. 271 / 14.07.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Servicii nr. 205/11.05.2022 privind 

servicii de "Expertiză tehnică de constatare a stării tehnice a construcției din str. Galați nr. 

346B" 

 

Dispoziția nr. 272 / 19.07.2022 

Admiterea cererii numitei VASILE VASILICA prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a numelui său de familie păstrat ca urmare a divorțului din VASILE în 

ERMINEANU, urmând să poarte în viitor numele de ERMINEANU VASILICA 

Dispoziția nr. 273 / 20.07.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 26 iulie 2022 

Dispoziția nr. 274 / 21.07.2022 

Stabilirea comisiei de analiză a unei cereri formulată în cadrul proiectului "Reabilitare și 

refuncționalizare clădire Palat Administrativ, Piața Independenței nr. 1, Brăila" SMIS 121090 

Dispoziția nr. 275 / 21.07.2022 

Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Căpățînă Mihaela, consilier, 

clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru 

din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

Dispoziția nr. 276 / 21.07.2022 

Aprobarea componenței Comisiei de concurs în vederea ocupării postului vacant de medic 

specialist, specialitatea chirurgie pediatrică, la Secția Chirurgie și Ortopedie Infantilă din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila 

Dispoziția nr. 277 / 25.07.2022 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 05 septembrie 2022 în vederea ocupării funcției publice de 

execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul 

Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 



Dispoziția nr. 278 / 25.07.2022 

Aprobarea componenței Comisiei de concurs în vederea ocupării postului vacant de medic 

specialist, specialitatea ortopedie și traumatologie, la Secția Ortopedie și Traumatologie din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila 

Dispoziția nr. 279 / 27.07.2022 

Modificarea art. 1 din Dispoziția nr. 250/28.06.2022 privind constituirea Comisiei de concurs 

și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 02 august 

2022 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Serviciul Lucrări Publice - Compartimentul Lucrări Publice din cadrul 

Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

Dispoziția nr. 280 / 27.07.2022 

Admiterea cererii doamnei POPESCU GETA prin care solicita schimbarea pe cale 

administrativa a numelui sau de familie pastrat ca urmare a divortului, din POPESCU in 

COJAN, urmand sa poarte in viitor numele de COJAN GETA 

Dispoziția nr. 281 / 27.07.2022 

Admiterea cererii doamnei POPESCU GETA prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a numelui de familie al fiicei sale, minora POPESCU DENISA - MARIA, din 

POPESCU în COJAN, urmând să poarte în viitor numele de COJAN DENISA – MARIA 

Dispoziția nr. 282 / 28.07.2022 

Aprobarea numărului maxim de ore/zi/persoană pentru echipa de implementare a proiectului 

"Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și de atribuire pentru completarea și 

dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila" cod SMIS 

2014 + 152865 

Dispoziția nr. 283 / 28.07.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, modificată și 

completată 

Dispoziția nr. 284 / 01.08.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al domnului Popa Gheorghe, șef serviciu la 

Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Fazarea proiectului Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" și ale proiectului "Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și 

dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

Dispoziția nr. 285 / 01.08.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Plopeanu Gianina, consilier în 

cadrul Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în conformitate 

cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Fazarea proiectului Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" și ale proiectului "Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și 

dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

 



Dispoziția nr. 286 / 01.08.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Buia Carmen, consilier în cadrul 

Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Fazarea proiectului Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" și ale proiectului "Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și 

dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

Dispoziția nr. 287 / 01.08.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Flueraș Laura, consilier în cadrul 

Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Fazarea proiectului Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" și ale proiectului "Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și 

dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

Dispoziția nr. 288 / 01.08.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Haraga Laura, consilier în cadrul 

Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Fazarea proiectului Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" și ale proiectului "Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și 

dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

Dispoziția nr. 289 / 01.08.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază doamnei Dan Draguța, director executiv la 

Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în conformitate cu timpul efectiv lucrat 

lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Brăila" și ale proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

Dispoziția nr. 290 / 01.08.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Lefter Nicoleta, director executiv 

adjunct la Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Brăila" și ale proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

Dispoziția nr. 291 / 01.08.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Popîrțac Violeta, consilier, clasa I, 

grad profesional superior în cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în 

conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și 

dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

 

 

 



Dispoziția nr. 292 / 01.08.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Costea Roxana, șef birou la Biroul 

Resurse Umane, Salarizare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile 

proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 

Brăila" și ale proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor 

de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al 

deșeurilor în județul Brăila" 

Dispoziția nr. 293 / 01.08.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Plopeanu Camelia Marta, șef 

serviciu la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publice, Contencios, în 

conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Fazarea proiectului 

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila", ale proiectului "Modernizarea 

infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea 

directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău", ale proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A 

(construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2", 

precum și ale proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor 

de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al 

deșeurilor în județul Brăila" 

Dispoziția nr. 294 / 01.08.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al domnului Pințoiu Iulian Alexandru, consilier, 

în cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, în conformitate cu timpul efectiv lucrat 

lunar pentru activitățile proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management 

integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

Dispoziția nr. 295 / 01.08.2022 

Promovarea în grad profesional a doamnei Radu Elena Laura - consilier, clasa I, grad 

profesional principal, gradația 4, la Compartimentul Întocmire Contracte din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios 

Dispoziția nr. 296 / 01.08.2022 

Promovarea în grad profesional a doamnei Răileanu Ioana - consilier juridic, clasa I, grad 

profesional asistent, gradația 1, la Compartimentul Juridic Contencios din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios 

Dispoziția nr. 297 / 01.08.2022 

Promovarea în grad profesional a domnului Căpraru Gheorghe - consilier achiziții publice, 

clasa I, grad profesional principal, gradația 5, la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios 

Dispoziția nr. 298 / 01.08.2022 

Promovarea în grad profesional a doamnei Simion Alina Elena - consilier, clasa I, grad 

prfesional principal, gradația 2, la Compartimentul Avize, acorduri, autorizații construire/ 

desființare din cadrul Direcției Arhitect Șef 

 

 



Dispoziția nr. 299 / 01.08.2022 

Aprobarea componenței Comisiei de concurs în vederea ocupării postului vacant de medic 

hematologie, specialitatea hematologie, Secția Hematologie din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Brăila 

Dispoziția nr. 300 / 02.08.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Servicii nr. 219/27.07.2022 privind 

prestarea serviciilor de proiectare "Expertiză tehnică și DALI în vederea reabilitării imobilului 

din Șoseaua Buzăului nr. 15C" 

Dispoziția nr. 301 / 02.08.2022 

Constituirea comisiei de predare în folosință gratuită către Asociația "Centrul de Informare și 

Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă" Brăila, a imobilului Vila 

Lăcrămioara, proprietate privată a județului Brăila, situat în Stațiunea Lacu Sărat, localitatea 

Chiscani, județul Brăila, până la data de 31.12.2025 și către Asociația de Cooperare și 

Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Stațiunii Lacul Sărat Brăila, a suprafeței de 13,26 mp 

din imobilul Vila Lăcrămioara, situat în Stațiunea Lacu Sărat, până la data de 31.12.2025 

Dispoziția nr. 302 / 03.08.2022 

Modificarea Dispoziției nr. 49/26.01.2022 a Președintelui Consiliului Județean Brăila privind 

desemnarea persoanelor responsabile cu efectuarea operațiunilor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din fonduri publice, organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, atribuțiile acestora și limitele de competență, la 

nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

Dispoziția nr. 303 / 03.08.2022 

Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Aurelian Gabriel, 

consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Avize, acorduri, autorizații 

construire/desființare din cadrul Direcției Arhitect Șef 

Dispoziția nr. 304 / 03.08.2022 

Constituirea Comisiei de predare a corpului de clădire C7 (Cabină poartă) din imobilul situat 

în municipiul Brăila, str. Mărășești nr. 1, aparținând domeniului public al județului Brăila, din 

administrarea Consiliului Județean Brăila în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii 

"Vespasian Lungu" 

Dispoziția nr. 305 / 03.08.2022 

Detașarea domnului Rusu Marian, arhitect șef în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Brăila, pe funcția publică de conducere vacantă de arhitect șef în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați 

Dispoziția nr. 306 / 04.08.2022 

Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 de ani 

domnului Stratulat Nicu, muncitor calificat tr.II la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul 

Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

Dispoziția nr. 307 / 04.08.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect: Servicii de proiectare PTh, DE, documentații avize, acorduri, PAC, POE și 



asistență tehnică din partea proiectantului + Execuție lucrări pentru obiectivul "Reabilitare 

drum județean DJ 255A pe tronsonul cuprins între km 30+000 - km 44+084" 

Dispoziția nr. 308 / 04.08.2022 

Constituirea Comisiei de verificare a îndeplinirii obligațiilor asumate în contractele de 

concesiune/închiriere, încheiate de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județ Brăila 

Dispoziția nr. 309 / 04.08.2022 

Constituirea comisiei de recepție a unor documentații cadastrale de specialitate, întocmite de 

terți, în vederea efectuării înscrierilor în cartea funciară 

Dispoziția nr. 310 / 04.08.2022 

Constituirea comisiei de recepție a unor documentații de specialitate, întocmite de terți, în 

vederea concesionării sau închirierii bunurilor din domeniul public sau privat al județului 

Brăila 

Dispoziția nr. 311 / 04.08.2022 

Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de revizie la instalația electrică interioară din 

Palatul Administrativ Brăila 

Dispoziția nr. 312 / 10.08.2022 

Participarea navei "Ovidiu 1" la parada navală organizată pe Dunăre, cu ocazia Zilei Marinei 

Române 

Dispoziția nr. 313 / 11.08.2022 

Aprobarea componenței Comisiei de concurs în vederea ocupării postului vacant de medic 

specialist, specialitatea obstetrică ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Brăila 

Dispoziția nr. 314 / 12.08.2022 

Constituirea Comisiei de predare a Pistei de decolare - aterizare, proprietate publică a 

statului, situată în Aeroport Ianca, Județul Brăila, din administrarea Consiliului Județean 

Brăila în administrarea Aeroclubului României, precum și a Incintei nr. 5, situată în Aeroport 

Ianca, Județul Brăila, din domeniul public al Județului Brăila în domeniul public al statului și 

administrarea Aeroclubului României 

Dispoziția nr. 315 / 16.08.2022 

Admiterea cererii domnului TREANȚĂ DRAGOȘ - GABRIEL prin care solicită schimbarea pe 

cale administrativă a numelui său de familie, din TREANȚĂ în NEAGU, urmând să poarte în 

viitor numele de NEAGU DRAGOȘ – GABRIEL 

Dispoziția nr. 316 / 16.08.2022 

Încetarea raportului de serviciu al domnului Bădila Adrian, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Lucrări Publice din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, 

prin acordul părților 

Dispoziția nr. 317 / 16.08.2022 

Numirea domnului Bădila Adrian în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Lucrări Publice din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări 

Publice 



Dispoziția nr. 318 / 17.08.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 23 august 2022 

Dispoziția nr. 319 / 18.08.2022 

Aprobarea componenței Comisiei de concurs în vederea ocupării postului vacant de medic 

specialist, specialitatea hematologie, secția Hematologie din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Brăila 

Dispoziția nr. 320 / 18.08.2022 

Menținerea doamnei Costea Roxana în funcția publică de conducere de șef birou la Biroul 

Resurse Umane, Salarizare 

Dispoziția nr. 321 / 18.08.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, modificată și 

completată 

Dispoziția nr. 322 / 18.08.2022 

Constituirea Comisiei de concurs/ examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul/examenul organizat în data de 20 septembrie 2022 în vederea promovării în grad 

profesional a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Brăila 

Dispoziția nr. 323 / 19.08.2022 

Suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Lazăr Bianca Oana, consilier în 

cadrul Direcției Arhitect Șef 

Dispoziția nr. 324 / 22.08.2022 

Admiterea cererii doamnei NEAGU CARMEN prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a numelui sau de familie purtat în timpul căsătoriei, din NEAGU în BAICU, 

urmând să poarte în viitor numele de BAICU CARMEN 

Dispoziția nr. 325 / 22.08.2022 

Împuternicirea doamnei Ghiță Elena - Liliana, asistent maternal profesionist în cadrul 

DGASPC Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Nica Vasile – Marian 

Dispoziția nr. 326 / 22.08.2022 

Împuternicirea doamnei Ciocîrlan Cristina - Daniela, asistent maternal profesionist în cadrul 

DGASPC Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minora Ciorteanu Florina – Claudia 

Dispoziția nr. 327 / 22.08.2022 

Împuternicirea doamnei Ghiță Elena - Liliana, asistent maternal profesionist în cadrul 

DGASPC Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minora Nica Andreea – Ioana 

Dispoziția nr. 328 / 22.08.2022 

Împuternicirea doamnei Vlad Anișoara, asistent maternal profesionist în cadrul DGASPC 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean, pentru minora Dumitru Ana – Maria 



Dispoziția nr. 329 / 22.08.2022 

Împuternicirea doamnei Ghiță Elena - Liliana, aistent maternal profesionist în cadrul 

DGASPC Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Nica Cristian Georgian 

Dispoziția nr. 330 / 22.08.2022 

Împuternicirea doamnei Ciocîrlan Cristina - Daniela, asistent maternal profesionist în cadrul 

DGASPC Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele 

Președintelui Consiliului Județean, pentru minorul Girip Marian – Adelin 

Dispoziția nr. 331 / 22.08.2022 

Constituirea Consiliului de Administrație al Școlii Populare de Arte și Meserii "Vespasian 

Lungu" Brăila 

Dispoziția nr. 332 / 23.08.2022 

Modificarea art. 1 și art. 2 din Dispoziția nr. 264/11.07.2022 privind constituirea Comisiei de 

concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 01 

septembrie 2022 în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de consilier, 

clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din 

cadrul Direcției Arhitect Șef 

Dispoziția nr. 333 / 24.08.2022 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 26 

august 2022 

Dispoziția nr. 334 / 29.08.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului cadru având ca 

obiect "Furnizare de energie electrică" 

Dispoziția nr. 335 / 01.09.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului cadru având ca 

obiect : "Furnizare combustibili auto lichizi - vrac (motorină și benzină) 

Dispoziția nr. 336 / 05.09.2022 

Constituirea Comisiei de preluare a terenurilor concesionate de către Unitatea Administrativ - 

Teritorială Județ Brăila, amplasate în perimetrul comunelor Vădeni și Frecăței din județul 

Brăila 

Dispoziția nr. 337 / 05.09.2022 

Admiterea cererii numitei MITU VALENTINA - IONELA prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a numelui de familie pentru fiica sa minoră MITU AMIRA - MARIA din MITU în 

CORBU, urmând să poarte în viitor numele de CORBU AMIRA – MARIA 

Dispoziția nr. 338 / 05.09.2022 

Admiterea cererii numitei FRIPTU MICHAELA prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a prenumelui său din MICHAELA în MIHAELA, urmând să poarte în viitor 

numele de FRIPTU MIHAELA 

Dispoziția nr. 339 / 06.09.2022 

Constituirea Colectivului de lucru pentru verificarea aprovizionării și îndeplinirii condițiilor 

igienico-sanitare de depozitare și distribuire a produselor lactate, fructelor proaspete și 



produselor de panificație acordate elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și 

privat autorizat/acreditat, precum și pentru preșcolarii din grădinițele de stat și particulare, 

autorizate/acreditate, cu program normal de 4 ore, din municipiul și județul Brăila, în anul 

școlar 2022-2023 

Dispoziția nr. 340 / 07.09.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect: 

"Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin 

curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul 

Brăila" 

Dispoziția nr. 341 / 07.09.2022 

Efectuarea unei deplasări de agrement, pe fluviul Dunărea, a navei de pasageri "Ovidiu 1" 

Dispoziția nr. 342 / 07.09.2022 

Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de desființare/demolare a construcției C2 - 

cabină poartă, situată în orașul Ianca, str. Școlii nr. 2A 

Dispoziția nr. 343 / 08.09.2022 

Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor "Instalație încălzire clădire, branșament electric 

380 V și revizie instalație electrică interioară" la imobilul situat în Brăila, strada Grădinii 

Publice nr. 13 

Dispoziția nr. 344 / 08.09.2022 

Modificarea raportului de serviciu al d-nei Axani Adriana, inspector clasa I, grad profesional 

superior, gradația 5, prin transfer la cerere la Consiliul Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 345 / 12.09.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, modificată și 

completată 

 

Dispoziția nr. 346 / 12.09.2022 

Modificarea art. 1 din Dispoziția nr. 322/18.08.2022 privind constituirea Comisiei de 

concurs/examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul 

organizat în data de 20 septembrie 2022 în vederea promovării în grad profesional a 

funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 347 / 13.09.2022 

Constituirea Grupului de lucru pentru implementarea sistemului de management anti-mită 

conform standardului ISO 37001 în cadrul Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 348 / 13.09.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 19 septembrie 2022 

 

Dispoziția nr. 349 / 19.09.2022 

Numirea doamnei Bălțat Diana în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional debutant la Compartimentul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul 

Direcției Arhitect Șef 



Dispoziția nr. 350 / 19.09.2022 

Acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de la 5 la 10 ani 

doamnei Răileanu Ioana, consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradația 1 

 

Dispoziția nr. 351 / 19.09.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al d-lui Stanciu Glicherie, șef serviciu la Serviciul 

Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnìce și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 352 / 19.09.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al d-lui Boncotă Crînguț - Costin, magaziner la 

Serviciul Administrativ - Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 353 / 19.09.2022 

Numirea îndrumătorului de stagiu și aprobarea Programului pentru desfășurarea perioadei de 

stagiu a d-rei Bălțat Diana, consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 354 / 20.09.2022 

Exercitarea cu caracter temporar a funcției contractuale de conducere vacante de șef 

serviciu în cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, de către domnul Ghenea Georgel 

 

Dispoziția nr. 355 / 23.09.2022 

Preluarea atribuțiilor postului vacant de magaziner și a bunurilor materiale (active fixe și 

obiecte de inventar) din gestiunea domnului Boncotă Crînguț - Costin, în gestiunea doamnei 

Harțuche Alina, până la ocuparea postului, prin concurs 

 

Dispoziția nr. 356 / 23.09.2022 

Constituirea comisiei de inventariere în vederea preluării bunurilor materiale (active fixe și 

obiecte de inventar) din gestinea domnului Boncotă Crînguț - Costin în gestiunea doamnei 

Harțuche Alina 

 

Dispoziția nr. 357 / 23.09.2022 

Promovarea în grad profesional a doamnei Jantea Crican Liliana Luminița - consilier, clasa I, 

grad profesional principal la Compartimentul Implementare, Monitorizare programe 

guvernamentale din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 358 / 23.09.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Lucrări nr. 285/20.09.2022 privind 

execuția de "Lucrări de reparații terasă balcon, Sala Polivalentă "Danubius" Brăila" 

 

Dispoziția nr. 359 / 28.09.2022 

Împuternicirea doamnei Ion Tudora, asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Brăila, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor părintești în numele Președintelui 

Consiliului Județean Brăila, pentru minora Răducan Vicenția 

 



Dispoziția nr. 360 / 28.09.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, modificată și 

completată 

 

Dispoziția nr. 361 / 28.09.2022 

Numirea domnului Boncotă Crînguț - Costin în funcția publică de execuție de consilier, clasa 

I, grad profesional debutant la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din 

cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 362 / 28.09.2022 

Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere temporar vacante 

de șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios de către doamna Plopeanu Camelia Marta 

 

Dispoziția nr. 363 / 28.09.2022 

Reluarea activității de către dl. Moisiu Nicolae în funcția publică de conducere de șef serviciu 

la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 364 / 28.09.2022 

Reluarea activității de către dl. Buzuleac Sebastian Lucian în funcția publică de execuție de 

consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției 

Strategii de Dezvoltare 

 

Dispoziția nr. 365 / 28.09.2022 

Reluarea activității de către dl. Bădescu Mircea în funcția publică de execuție de consilier 

clasa I, grad profesional superior la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii 

de Dezvoltare 

 

Dispoziția nr. 366 / 28.09.2022 

Reluarea activității de către dl. Mocanu Antoniu Cezar în funcția publică de conducere de șef 

birou la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare 

 

Dispoziția nr. 367 / 28.09.2022 

Reluarea activității de către dl. Sava Nicu în funcția publică de execuție de inspector clasa I, 

grad profesional superior la Compartimentul Întocmire Contracte din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 368 / 03.10.2022 

Numirea îndrumătorului de stagiu și aprobarea Programului pentru desfășurarea perioadei de 

stagiu a d-lui Boncotă Crînguț - Costin, consilier, clasa I, grad profesional debutant, la 

Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 369 / 03.10.2022 

Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 

funcției de manager persoană fizică la Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila 



Dispoziția nr. 370 / 06.10.2022 

Modificarea raportului de serviciu al d-nei Plopeanu Camelia Marta, consilier clasa I, grad 

profesional superior la Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, 

prin mutare temoprară pe funcția publică de execuție vacantă de consilier achiziții publice, 

clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Direcția Administrație 

Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 371 / 10.10.2022 

Constituirea Comisiei de examinare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

examenul de promovare organizat în data de 26.10.2022 în vederea promovării în treaptă 

profesională a personalului contractual din cadrul Serviciului Lucrări Întreținere, Direcția 

Tehnică și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 372 / 11.10.2022 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 12 

octombrie 2022 

 

Dispoziția nr. 373 / 14.10.2022 

Acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de peste 20 de ani 

doamnei Harțuche Alina-Nicoleta, magaziner la Serviciul Administrativ - Compartimentul 

Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 374 / 14.10.2022 

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții "Reabilitare 

DC 59, DJ 212A - Blasova, km 0+000 - km 11+000, județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 375 / 14.10.2022 

Încetarea acordării majorării cu până la 20% a salariului de bază al domnului Mândroiu 

Narcis Georgian, consilier la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare, urmare finalizării implementării proiectului "Turism și educație - o nouă cale de 

cunoaștere a Zonei pescărești a județului Brăila" 

 

Dispoziția nr. 376 / 14.10.2022 

Încetarea acordării majorării cu până la 20% a salariului de bază al domnului Belu Bogdan 

Cristian, consilier la Biroul Implementare Monitorizare proiecte naționale/internaționale din 

cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, urmare finalizării implementării proiectului "Turism și 

educație - o nouă cale de cunoaștere a Zonei pescărești a județului Brăila" 

 

Dispoziția nr. 377 / 14.10.2022 

Încetarea acordării majorării cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Gheorghiță 

Ionela Veronica, inspector la Biroul Implementare Monitorizare proiecte 

naționale/internaționale din cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, urmare finalizării 

implementării proiectului "Turism și educație - o nouă cale de cunoaștere a Zonei pescărești 

a județului Brăila' 

 

 

 



Dispoziția nr. 378 / 14.10.2022 

Încetarea acordării majorării cu până la 20% a salariului de bază al domnului Gheorghe 

Ștefan, șef seviciu la Serviciul Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară, urmare finalizării implementării proiectului "Turism și educație - o nouă 

cale de cunoaștere a Zonei pescărești a județului Brăila" 

 

Dispoziția nr. 379 / 14.10.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Dănila Emilia, consilier la Biroul 

Implementare, Monitorizare proiecte naționale/internaționale din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Sistem 

integrat de management al fluxurilor interne și furnizare de servicii partajate către cetățeni" 

 

Dispoziția nr. 380 / 14.10.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al domnului Ilie Octavian Alin, consilier, clasa 

I, grad profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Modernizarea infrastructurii de 

transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu 

coridorul TEN-T Brăila-Buzău", ale proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în 

regim ambulatoriu pentru populația județelor Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii 

medicale de urgență", ale proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-

Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării", ale proiectului 

"Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr.1, Brăila" și 

ale proiectului "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul 

Județean de Urgență Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 381 / 14.10.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază a doamnei Ichim Catrinel, inspector, clasa I, 

grad profesional superior în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul 

Silistraru-Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării", ale proiectului 

"Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Brăila", ale proiectului "Reabilitare și refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața 

Independenței nr.1, Brăila", ale proiectului "Transparență, etică și integritate în administrația 

publică din județul Brăila", ale proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea 

de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură 

rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial 

turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)", precum și  ale proiectului 

"Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență 

Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 382 / 14.10.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Șelaru Delia Casiana, consilier 

achiziții publice în cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Modernizarea infrastructurii de 

transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, asigurând conectivitatea directă cu 

coridorul TEN-T Brăila-Buzău", ale proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru 



pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 

legătura, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic, centre de agrement/baze turistice(tabere școlare)" și ale proiectului 

"Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență 

Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2" 

 

Dispoziția nr. 383 / 14.10.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al domnișoarei Ghiorghe Ionela, consilier 

juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, 

în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Reabilitare și 

refuncționalizare clădire Palat Administrativ Piața Independenței nr. 1, Brăila" 

 

Dispoziția nr. 384 / 17.10.2022 

Constituirea Comisiei de concurs/examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul/examenul organizat în data de 24 noiembrie 2022 în vederea promovării în grad 

profesional a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Brăila 

 

Dispoziția nr. 385 / 18.10.2022 

Desemnarea unui Responsabil al Sistemului de Management Anti - mită (RSMAM) în cadrul 

Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 386 / 18.10.2022 

Suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Mândroiu Narcis, consilier în 

cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare 

 

Dispoziția nr. 387 / 19.10.2022 

Admiterea cererii numitului DECU NECULAIE prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a prenumelui său din NECULAIE în NICOLAIE, urmând să poarte în viitor 

numele de DECU NICOLAIE 

 

Dispoziția nr. 388 / 24.10.2022 

Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor/serviciilor de remediere/reparare a bunurilor de 

retur aferente serviciilor de delegare a gestiunii serviciului de operare și administrare a stației 

de sortare și a stației de tratare mecano-biologică Vădeni, a stației de transfer Însurăței, a 

depozitului ecologic și a stației de sortare Ianca 

 

Dispoziția nr. 389 / 25.10.2022 

Admiterea cererii doamnei IOSEF MARIANA - MĂDĂLINA prin care solicită schimbarea pe 

cale administrativă a numelui său de familie păstrat ca urmare a divorțului, din IOSEF în 

MĂRGINEANU, urmând să poarte în viitor numele de MĂRGINEANU MARIANA – 

MĂDĂLINA 

 

 

 

 



Dispoziția nr. 390 / 25.10.2022 

Admiterea cererii numitului GOȚEA VALENTIN - SILVIU prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a prenumelui său din VALENTIN - SILVIU în VALENTIN - SILVIAN, urmând să 

poarte în viitor numele de GOȚEA VALENTIN – SILVIAN 

 

Dispoziția nr. 391 / 25.10.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2022 

 

Dispoziția nr. 392 / 26.10.2022 

Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului 

d-lui Dragoș-Adrian Neagu - manager la Biblioteca Județeană "Panait Istrati"  Brăila 

 

Dispoziția nr. 393 / 26.10.2022 

Modificarea raportului de serviciu al d-nei Bălănoiu Nicoleta, consilier, clasa I, grad 

profesional principal, gradația 5, prin transfer la cerere la Primăria Comunei Romanu 

 

Dispoziția nr. 394 / 26.10.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Proiectare și Execuție Lucrări nr. 

323/19.10.2022 privind prestare "Servicii de Proiectare PTh, DE, documentații avize, 

acorduri, PAC, POE și asistență tehnică din partea proiectantului + Execuție lucrări pentru 

obiectivul "Reabilitare drum județean DJ 202D" 

 

Dispoziția nr. 395 / 27.10.2022 

Reluarea activității de către domnul Mândroiu Narcis Georgian, consilier clasa I, grad 

profesional superior la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare 

 

Dispoziția nr. 396 / 28.10.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al domnului Popa Gheorghe, șef serviciu la 

Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 397 / 28.10.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Haraga Laura, consilier în cadrul 

Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 398 / 28.10.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Flueraș Laura, consilier în cadrul 

Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de 



finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 399 / 28.10.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Plopeanu Gianina, consilier în 

cadrul Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în conformitate 

cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicației 

de finantare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 400 / 28.10.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Buia Carmen, consilier în cadrul 

Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, în conformitate cu 

timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 401 / 28.10.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Lefter Nicoleta, director executiv 

adjunct la Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în conformitate cu timpul 

efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 402 / 28.10.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Petrescu Maria, consilier la 

Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 

Bugetară, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului 

"Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, 

asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău" 

 

Dispoziția nr. 403 / 28.10.2022 

Majorarea cu până la 30% a salariului de bază al doamnei Plopeanu Camelia Marta, consilier 

achiziții publice la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului 

"Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru, 

asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău", ale proiectului "Reabilitare 

și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Brailă, 

Șoseaua Buzăului nr.2", precum și ale proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de 

management integrat al deșeurilor în județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 404 / 28.10.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al domnului Sulicu Orest, consilier juridic în 

cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, în conformitate cu timpul efectiv lucrat 

lunar pentru activitățile proiectului "Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru-

Unirea-Gropeni către coridorul TEN-T Brăila-Buzău și linia Dunării" 



Dispoziția nr. 405 / 28.10.2022 

Majorarea cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Costea Roxana, șef birou la Biroul 

Resurse Umane, Salarizare, în conformitate cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile 

proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 

pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul 

Brăila" 

 

Dispoziția nr. 406 / 28.10.2022 

Încetarea acordării majorării cu până la 20% a salariului de bază al doamnei Neculai Mitica, 

consilier la Biroul Resurse Umane, Salarizare, urmare finalizării implementării proiectului 

"Fazarea proiectului Sistem de management al deșeurilor în județul Brăila" 

 

Dispoziția nr. 407 / 28.10.2022 

Constituirea Comisiei de evaluare finală a managementului la Biblioteca Județeană "Panait 

Istrati" Brăila precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor 

 

Dispoziția nr. 408 / 31.10.2022 

Admiterea cererii numitei STANCIU MIHAELA prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a numelui său de familie păstrat ca urmare a divorțului din STANCIU în 

COLȚEANU, urmând să poarte în viitor numele de COLȚEANU MIHAELA 

 

Dispoziția nr. 409 / 31.10.2022 

Acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea domnului Buzuleac 

Sebastian Lucian, consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Documentații Tehnice 

din cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, aferente perioadei de suspendare 10.02.2015 - 

30.09.2022 

 

Dispoziția nr. 410 / 31.10.2022 

Acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea domnului Bădescu Mircea, 

consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției 

Strategii de Dezvoltare, aferente perioadei de suspendare 10.02.2015 - 30.09.2022 

 

Dispoziția nr. 411 / 31.10.2022 

Acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea domnului Mocanu Antoniu 

Cezar, șef birou la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare, 

aferente perioadei de suspendare 10.02.2015 - 30.09.2022 

 

Dispoziția nr. 412 / 31.10.2022 

Acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea domnului Moisiu Nicolae, șef 

serviciu la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios, 

aferente perioadei de suspendare 10.02.2015 - 30.09.2022 

 

Dispoziția nr. 413 / 31.10.2022 

Acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea domnului Sava Nicu, 

inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Întocmire Contracte din cadrul 

Direcției Administrație Publică, Contencios, aferente perioadei de suspendare 10.02.2015 - 

30.09.2022 



Dispoziția nr. 414 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Tatu Alina Andra, consilier la Cabinetul Președintelui 

Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 415 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Perianu Mihaela Simona, auditor, clasa I, grad 

profesional superior în cadrul Compartimentului Audit Intern 

 

Dispoziția nr. 416 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Toma Daniela, auditor, clasa I, grad profesional 

superior în cadrul Compartimentului Audit Intern 

 

Dispoziția nr. 417 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Cucu Gabriela, auditor, clasa I, grad profesional 

superior în cadrul Compartimentului Audit Intern 

 

Dispoziția nr. 418 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Costea Mariana Roxana, șef birou, gradul II la Biroul 

Resurse Umane, Salarizare 

 

Dispoziția nr. 419 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Moca Luminița - consilier, clasa I, grad profesional 

superior în cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare 

 

Dispoziția nr. 420 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Neculai Mitica, consilier, clasa I, grad profesional 

superior în cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare 

 

Dispoziția nr. 421 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Turosu Mioara Magdalena, consilier, clasa I, grad 

profesional superior în cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare 

 

Dispoziția nr. 422 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Spulber Elena, consilier, clasa I, grad profesional 

superior în cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare  

Dispoziția nr. 423 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Priceputu Dumitrel, Secretar General al Județului 

Brăila 

 

Dispoziția nr. 424 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Duțu Mioara, director executiv, gradul II, la Direcția 

Administrație Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 425 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Croitoru Dragoș, director executiv adjunct, gradul II, 

la Direcția Administrație Publică, Contencios 

 



Dispoziția nr. 426 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Sulicu Orest, consilier juridic, clasa I, grad 

profesional principal la Compartimentul Juridic Contencios din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 427 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Ghiorghe Ionela, consilier juridic, clasa I, grad 

profesional principal la Compartimentul Juridic Contencios din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 428 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Răileanu Ioana, consilier juridic, clasa I, grad 

profesional principal la Compartimentul Juridic Contencios din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 429 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Pințoiu Iulian Alexandru, consilier, clasa I, grad 

profesional asistent la Compartimentul Administrare Cultură, Sănătate, Sport-Turism din 

cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 430 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Dincă Daniela, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios  

 

Dispoziția nr. 431 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Vrînceanu Mirela Laura, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 432 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Baldean Cristina Daniela, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios  

Dispoziția nr. 433 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Bănică Stela, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios  

 

Dispoziția nr. 434 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Negoiță Viorica, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios  

 

 

 

 



Dispoziția nr. 435 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Cioran Ramona, consilier, clasa I, grad profesional 

asistent la Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios  

 

Dispoziția nr. 436 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Hazaparu Marinela, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Coordonarea Activității Consiliilor Locale din cadrul 

Direcției Administrație Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 437 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Dumitru Dragoș Alexandru, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Coordonarea Activității Consiliilor Locale din cadrul 

Direcției Administrație Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 438 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Straton Cristina, consilier, clasa I, grad profesional 

principal la Compartimentul Coordonarea Activității Consiliilor Locale din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 439 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Cotigă Geta, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Relații Publice și Secretariat ATOP din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 440 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Șerbu Violeta Cristina, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Relații Publice și Secretariat ATOP din cadrul 

Direcției Administrație Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 441 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Petre Rica, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Relații Publice și Secretariat ATOP din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 442 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Ciochină Filița, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Relații Publice și Secretariat ATOP din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 443 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Radu Elena Laura, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Întocmire Contracte din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios  

 

 

 



Dispoziția nr. 444 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Balaban Eduard, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Întocmire Contracte din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios  

 

Dispoziția nr. 445 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Suciu Gina, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Întocmire Contracte din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios  

 

Dispoziția nr. 446 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Sava Nicu, inspector, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Întocmire Contracte din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios  

 

Dispoziția nr. 447 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Moisiu Nicolae, șef serviciu, gradul II la Serviciul 

Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 448 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Plopeanu Camelia Marta, consilier achiziții publice, 

clasa I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 449 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Șelaru Delia Casiana, consilier achiziții publice, clasa 

I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 450 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Căpraru Gheorghe, consilier achiziții publice, clasa I, 

grad profesional superior la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 451 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Oprea Ionel, consilier achiziții publice, clasa I, grad 

profesional superior la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios  

 

Dispoziția nr. 452 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Coarnă Claudia Florina, consilier achiziții publice, 

clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios  

 

 

 

 



Dispoziția nr. 453 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Andrei Steluța, consilier achiziții publice, clasa I, grad 

profesional superior la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, 

Contencios  

 

Dispoziția nr. 454 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Tiriachiu Emanuela Magdalena, consilier achiziții 

publice, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției 

Administrație Publică, Contencios  

 

Dispoziția nr. 455 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Dan Drăguța, director executiv, gradul II la Direcția 

Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  

 

Dispoziția nr. 456 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Lefter Nicoleta, director executiv adjunct, gradul II la 

Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 457 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Gheorghe Ștefan, șef serviciu, gradul II la Serviciul 

Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  

 

Dispoziția nr. 458 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Irimia Cristina, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 459 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Solomon Carmen Elena, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 460 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Croitoru Ștefania Loredana, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară  

Dispoziția nr. 461 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Petrescu Maria, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 462 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Spulber Nela, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

 



Dispoziția nr. 463 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Bălănoiu Nicoleta, consilier, clasa I, grad profesional 

principal la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 464 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Gurgu Maria, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Evidență Bugetară din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 465 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Motoc Gianina Cornelia, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Evidență Bugetară din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 466 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Porumb Ioana, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Evidență Bugetară din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 467 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Zanfir Mădălina, consilier, clasa I, grad profesional 

principal la Compartimentul Evidență Bugetară din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 468 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Vrabie Marian Corneliu, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul 

Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 469 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Manole Mioara Sorina, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul 

Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 470 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Țiripa Marcela, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul Direcției 

Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 471 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Dumitrescu Daniela Corina, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul 

Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

 

 



Dispoziția nr. 472 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Drăgan Carmen Mihaela, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul 

Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară  

 

Dispoziția nr. 473 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Piroșcă Otilia, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul Direcției 

Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 474 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Țipan Camelia, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul Direcției 

Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 475 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Bădila Marioara, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul Direcției 

Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 476 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Boncotă Crînguț Costin, consilier, clasa I, grad 

profesional debutant la Compartimentul Administrarea Patrimoniului și Cadastru din cadrul 

Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 477 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Popîrțac Violeta, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Implementare, Monitorizare Programe Guvernamentale din 

cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 478 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Economu Gianina Mirela, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Implementare, Monitorizare Programe 

Guvernamentale din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 479 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de baza al doamnei Jantea Crican Liliana Luminita, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Implementare, Monitorizare Programe 

Guvernamentale din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 480 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Călin Gabriel, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Informatică din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

 

 



Dispoziția nr. 481 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Simion Ionel Marius, consilier, clasa I, grad 

profesional principal la Compartimentul Informatică din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 482 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Gheorghe Valentin, inspector de specialitate, treapta 

profesională I la Serviciul Administrativ - Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției 

Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 483 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Harțuche Alina, magaziner la Serviciul Administrativ - 

Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 

Bugetară 

 

Dispoziția nr. 484 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Vlad Mariana, referent, treapta profesională IA la 

Serviciul Administrativ - Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 485 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Drăgan Angheluță, șofer, treapta profesională I la 

Serviciul Administrativ - Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 486 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Giuglea Ștefan, șofer, treapta profesională I la 

Serviciul Administrativ - Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 487 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Radu Viorel, șofer, treapta profesională I la Serviciul 

Administrativ - Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 488 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Voiculeț Tudorel, șofer, treapta profesională I la 

Serviciul Administrativ - Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 489 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Mihai Valentin, șofer, treapta profesională I la 

Serviciul Administrativ - Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

 

 



Dispoziția nr. 490 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Lipan Nicușor, muncitor calificat, treapta 

profesională I la Serviciul Administrativ - Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției 

Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 491 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Panait Gheorghe, muncitor calificat, treapta 

profesională I la Serviciul Administrativ - Compartimentul Administrare Activități Sportive din 

cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 492 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Mardale Sevastian, muncitor calificat, treapta 

profesională I la Serviciul Administrativ - Compartimentul Administrare Activități Sportive din 

cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 493 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Zaharia Dafina, îngrijitor la Serviciul Administrativ - 

Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 

Bugetară 

 

Dispoziția nr. 494 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Negoiță Mariana, îngrijitor la Serviciul Administrativ - 

Compartimentul Administrare Activități Sportive din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu 

și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 495 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Puia Constantina, îngrijitor la Serviciul Administrativ - 

Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 

Bugetară 

 

Dispoziția nr. 496 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Cojocaru Mița, îngrijitor la Serviciul Administrativ - 

Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 

Bugetară 

 

Dispoziția nr. 497 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Irimia Steluța, îngrijitor la Serviciul Administrativ - 

Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 

Bugetară 

 

Dispoziția nr. 498 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Stoica Luminița Elena, director executiv, gradul II la 

Direcția Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 499 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Lupu Aura, șef birou, gradul II la Biroul Implementare 

Monitorizare proiecte naționale/internaționale din cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare  



Dispoziția nr. 500 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Mocanu Antoniu Cezar, șef birou, gradul II la Biroul 

Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 501 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Vătafu Camelia Margareta, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Strategii din cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 502 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Tofan Isabela, inspector, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Strategii din cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 503 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Toma Violeta, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Strategii din cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 504 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Buzuleac Sebastian Lucian, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 505 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Bădescu Mircea, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 506 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Mândroiu Narcis Georgian, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare  

Dispoziția nr. 507 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Gheorghiță Ionela Veronica, inspector, clasa I, grad 

profesional superior la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 508 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Ștefan Antoaneta, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 509 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Dosztal George Arpad, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 510 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Belu Bogdan Cristian, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Biroul Implementare Monitorizare proiecte naționale/internaționale din 

cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare  



Dispoziția nr. 511 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Ichim Catrinel Angela, inspector, clasa I, grad 

profesional superior la Biroul Implementare Monitorizare proiecte naționale/internaționale din 

cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 512 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Dănila Emilia, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Biroul Implementare Monitorizare proiecte naționale/internaționale din cadrul 

Direcției Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 513 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Filote Elena Valentina, inspector, clasa I, grad 

profesional superior la Biroul Documentații Tehnice din cadrul Direcției Strategii de 

Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 514 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Marin Raluca Oana, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Biroul Implementare Monitorizare proiecte naționale/internaționale din 

cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 515 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Ioniță Tania, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Biroul Implementare Monitorizare proiecte naționale/internaționale din cadrul 

Direcției Strategii de Dezvoltare 

 

Dispoziția nr. 516 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Ilie Octavian Alin, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Biroul Implementare Monitorizare proiecte naționale/internaționale din cadrul 

Direcției Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 517 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Brăgău Gabriela, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Biroul Implementare Monitorizare proiecte naționale/internaționale din cadrul 

Direcției Strategii de Dezvoltare  

 

Dispoziția nr. 518 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al al domnului Nisipeanu Silviu, director executiv, gradul II la 

Direcția Tehnică și Lucrări Publice  

 

Dispoziția nr. 519 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al al domnului Chiotoroiu Gheorghe, șef serviciu, gradul II la 

Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice  

 

Dispoziția nr. 520 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Caraman Rodica, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Lucrări Publice - Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției 

Tehnice și Lucrări Publice 



Dispoziția nr. 521 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Dragomir Georgel, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Lucrări Publice - Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției 

Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 522 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Dragu Andrei, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Lucrări Publice - Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției 

Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 523 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Tacea Ion, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Lucrări Publice - Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției 

Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 524 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Hlaghii George, consilier, clasa I, grad profesional 

principal la Compartimentul Lucrări Publice - Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției 

Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 525 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Iorgoveanu Tănase, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Lucrări Publice - Serviciul Lucrări Publice din cadrul 

Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 526 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Manea Lucian, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Lucrări Publice - Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției 

Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 527 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Bădila Adrian, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Lucrări Publice - Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției 

Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 528 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Turcoianu Cornel, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Lucrări Publice - Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției 

Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 529 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Toma Gabriela, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Investiții - Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției Tehnice și 

Lucrări Publice 

 

 

 



Dispoziția nr. 530 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Cichi Gabriel, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Investiții - Serviciul Lucrări Publice din cadrul Direcției Tehnice și 

Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 531 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Munteanu Viorel, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - Serviciul Lucrări Publice din 

cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice  

 

Dispoziția nr. 532 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Chirica Valerica, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - Serviciul Lucrări Publice din 

cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 533 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Ghenea Georgel, șef serviciu, gradul II la Serviciul 

Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 534 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Adam Gheorghe, muncitor calificat, treapta 

profesională I la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 535 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Bratosin Relu Vasilică, muncitor calificat, treapta 

profesională I la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 536 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Stratulat Nicu, muncitor calificat, treapta profesională 

II la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 537 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Andrei Virgil, muncitor calificat, treapta profesională 

III la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 538 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Lupu Ion, muncitor calificat, treapta profesională II la 

Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 539 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Voineag Victor, muncitor calificat, treapta 

profesională III la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 540 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Sterpu Marian, muncitor calificat, treapta 

profesională III la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 



Dispoziția nr. 541 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Ungureanu Daniel, muncitor calificat, treapta 

profesională I la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 542 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Ștefan Marian, muncitor calificat, treapta 

profesională II la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 543 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Bulancea Vasile, muncitor calificat, treapta 

profesională II la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 544 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Nicolea Alexandru, muncitor calificat, treapta 

profesională II la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 545 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Croitoru Ionuț, muncitor calificat, treapta 

profesională III la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 546 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Lalu Nicușor, muncitor calificat, treapta profesională 

III la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 547 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Rusu Marian, arhitect șef, gradul II la Direcția 

Arhitect Șef  

 

Dispoziția nr. 548 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Ion Maria, consilier, clasa I, grad profesional superior 

la Compartimentul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Direcției Arhitect Șef  

 

Dispoziția nr. 549 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Bălțat Diana, consilier, clasa I, grad profesional 

debutant la Compartimentul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Direcției Arhitect 

Șef  

 

Dispoziția nr. 550 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Milea Nicolae, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Disciplină în Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul 

Direcției Arhitect Șef  

 

Dispoziția nr. 551 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Găureanu Leonard, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Disciplină în Amenajarea Teritoriului și Urbanism din 

cadrul Direcției Arhitect Șef  

 



Dispoziția nr. 552 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Toader Fănica, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Protecția Mediului Natural și Construit din cadrul Direcției Arhitect 

Șef  

 

Dispoziția nr. 553 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Chiriță Rodica Carmen, referent de specialitate, 

clasa II, grad profesional superior la Compartimentul Banca de Date Urbane, Gestionarea 

Localităților, GIS din cadrul Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 554 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Iosif George, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Banca de Date Urbane, Gestionarea Localităților, GIS din cadrul 

Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 555 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Aramă Sorin Daniel, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Banca de Date Urbane, Gestionarea Localităților, GIS 

din cadrul Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 556 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Mihăila Adriana, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Avize, Acorduri, Autorizații Construire/Desființare din cadrul 

Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 557 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Costache Emil, referent de specialitate, clasa II, grad 

profesional superior la Compartimentul Avize, Acorduri, Autorizații Construire/Desființare din 

cadrul Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 558 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Simion Alina Elena, consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Avize, Acorduri, Autorizații Construire/Desființare din 

cadrul Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 559 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Ene Tudor Gabriel, consilier, clasa I, grad 

profesional principal la Compartimentul Avize, Acorduri, Autorizații Construire/Desființare din 

cadrul Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 560 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Axani Adriana, consilier, clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Avize, Acorduri, Autorizații Construire/Desființare din cadrul 

Direcției Arhitect Șef 

 

 

 



Dispoziția nr. 561 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al domnului Popa Gheorghe, șef serviciu, gradul II la Serviciul de 

Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  

 

Dispoziția nr. 562 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Flueraș Laura, consilier, clasa I, grad profesional 

superior în cadrul Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  

 

Dispoziția nr. 563 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Haraga Laura, consilier, clasa I, grad profesional 

superior în cadrul Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  

 

Dispoziția nr. 564 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Plopeanu Gianina, consilier, clasa I, grad profesional 

superior în cadrul Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  

 

Dispoziția nr. 565 / 31.10.2022 

Stabilirea salariului de bază al doamnei Buia Carmen, consilier, clasa I, grad profesional 

superior în cadrul Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  

 

Dispoziția nr. 566 / 31.10.2022 

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Damian Livia, director executiv la Direcția 

Județenă de Evidență a Persoanelor Brăila  

 

Dispoziția nr. 567 / 31.10.2022 

Stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Cimpoae Simona Daniela, director general la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila  

 

Dispoziția nr. 568 / 31.10.2022 

Modificarea art.1 din Dispoziția nr. 393/26.10.2022 privind modificarea raportului de serviciu 

al d-nei Bălănoiu Nicoleta, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, prin 

transfer la cerere la Primăria Comunei Romanu 

 

Dispoziția nr. 569 / 02.11.2022 

Promovarea în treaptă profesională a domnului Lupu Ion - salariat încadrat cu contract 

individual de muncă în funcția de muncitor calificat treapta II, gradația 5 la Serviciul Lucrări 

Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 570 / 02.11.2022 

Promovarea în treaptă profesională a domnului Andrei Virgil - salariat încadrat cu contract 

individual de muncă în funcția de muncitor calificat treapta III, gradația 5 la Serviciul Lucrări 

Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 571 / 02.11.2022 

Promovarea în treaptă profesională a domnului Voineag Victor - salariat încadrat cu contract 

individual de muncă în funcția de muncitor calificat treapta III, gradația 5 la Serviciul Lucrări 

Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 



Dispoziția nr. 572 / 02.11.2022 

Promovarea în treaptă profesională a domnului Sterpu Marian - salariat încadrat cu contract 

individual de muncă în funcția de muncitor calificat treapta III, gradația 5 la Serviciul Lucrări 

Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 573 / 02.11.2022 

Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 5 decembrie 2022 în vederea ocupării postului contractual 

vacant de magaziner la Compartimentul Administrativ, Serviciul Administrativ – Direcția 

Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 574 / 02.11.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, modificată și 

completată 

 

Dispoziția nr. 575 / 04.11.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Contractului de Servicii nr. 330/25.10.2022 privind 

prestarea "Serviciilor de Actualizare/Realizare documentație proiectare - Consolidarea și 

reabilitarea imobilului din Șoseaua Buzăului nr. 5A - Centrul Militar Județean - Corp B - Sediu 

Administrativ" 

 

Dispoziția nr. 576 / 04.11.2022 

Menținerea domnului Voiculeț Tudorel în funcția contractuală de șofer tr.I la Serviciul 

Administrativ - Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și 

Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 577 / 04.11.2022 

Acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de la 15 la 20 de ani 

domnului Sulicu Orest, consilier juridic clasa I, grad profesional principal, gradația 3 

 

Dispoziția nr. 578 / 10.11.2022 

Admiterea cererii doamnei NECULAI DANA-MARIA de schimbare pe cale administrativă a 

numelui său de familie păstrat ca urmare a divorțului, din NECULAI în ROMAN, spre a se 

numi în viitor ROMAN DANA-MARIA 

 

Dispoziția nr. 579 / 11.11.2022 

Aprobarea Politicii interne în domeniul relațiilor de muncă din cadrul Consiliului Județean 

Brăila care vizează eliminarea toleranței la hărțuirea la locul de muncă și măsuri antihărțuire 

precum și a Planului anual de acțiuni în domeniu pentru anii 2022-2025 

 

Dispoziția nr. 580 / 14.11.2022 

Revocarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 393/26.10.2022 privind 

modificarea raportului de serviciu al d-nei Bălănoiu Nicoleta, consilier, clasa I, grad 



profesional principal, gradația 5, prin transfer la cerere la Primăria Comunei Romanu, 

modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 568/31.10.2022 

 

Dispoziția nr. 581 / 15.11.2022 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 16 

noiembrie 2022 

 

Dispoziția nr. 582 / 15.11.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr. 87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, modificată și 

completată 

 

Dispoziția nr. 583 / 17.11.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea executării Acordului - Cadru nr. 337/03.11.2022 privind achiziția 

de combustibili auto: motorină și benzină vrac 

 

Dispoziția nr. 584 / 17.11.2022 

Admiterea cererii domnului SANDU MARIUS - ALEX prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a numelui său de familie din SANDU în DRAGOMIR, urmând să poarte în 

viitor numele de DRAGOMIR MARIUS – ALEX 

 

Dispoziția nr. 585 / 17.11.2022 

Suspendarea raportului de serviciu al d-nei Lazăr Bianca Oana, consilier, clasa I, grad 

profesional principal, la Compartimentul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul 

Direcției Arhitect Șef 

 

Dispoziția nr. 586 / 17.11.2022 

Aprobarea sumei brute de 971.922 lei, reprezentând drepturi de natură salarială aferente 

perioadei de suspendare stabilite în favoarea unor foști salariați ai Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 587 / 17.11.2022 

Necesitatea desemnării persoanelor responsabile pentru analizarea modificării Contractului 

nr. 67/21.04.2021 având ca obiect "Execuție lucrări "Reabilitare subsol tehnic aferent 

corpurilor C4, C5, C6, C7, Pavilion A, Spitalul Județean de Urgență Brăila" 

 

Dispoziția nr. 588 / 21.11.2022 

Încetarea contractului individual de muncă al d-lui Adam Gheorghe, muncitor calificat, treapta 

I, la Serviciul Lucrări Întreținere din cadrul Direcției Tehnice și Lucrări Publice 

 

Dispoziția nr. 589 / 21.11.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea execuției Contractului de Servicii nr. 358/15.11.2022 privind 

prestare de "Servicii de verificare tehnică documentații avize, acorduri, PAC, POE, PthE 

pentru Reabilitare drum județean DJ 202D" 

 

 



Dispoziția nr. 590 / 22.11.2022 

Constituirea comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii din patrimoniul public și privat al județului Brăila 

 

Dispoziția nr. 591 / 23.11.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 29 noiembrie 2022 

 

Dispoziția nr. 592 / 24.11.2022 

Recuperarea zilei de 2 decembrie 2022 stabilită ca zi liberă pentru salariații din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 593 / 24.11.2022 

Admiterea cererii doamnei EFTIMIE PRINȚESA prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a prenumelui său, din PRINȚESA în MIHAELA, spre a se numi EFTIMIE 

MIHAELA 

 

Dispoziția nr. 594 / 25.11.2022 

Componenta comisiei de recepție finală pentru lucrările de investiții derulate de către 

Consiliul Județean Brăila, a căror perioadă de garanție a expirat 

 

Dispoziția nr. 595 / 29.11.2022 

Promovarea în grad profesional a doamnei Zanfir Mădălina, consilier, clasa I, grad 

profesional principal la Compartimentul Evidență Bugetară din cadrul Direcției Administrare 

Patrimoniu și Evidență Bugetară 

 

Dispoziția nr. 596 / 29.11.2022 

Constituirea Comisiei de reevaluare a unor active fixe corporale (terenuri și construcții) 

aparținând domeniului public și privat al județului Brăila 

 

Dispoziția nr. 597 / 05.12.2022 

Aprobarea rezultatului obținut în urma evaluării finale a managementului la Biblioteca 

Județeană "Panait Istrati" Brăila 

 

Dispoziția nr. 598 / 08.12.2022 

Desemnarea persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila 

responsabilă cu urmărirea execuției Contractului de Servicii nr. 370/23.11.2022 privind 

"Actualizare expertiză tehnică, DALI + verificare tehnică DALI pentru obiectivul de investiții 

"Consolidare și reabilitare imobil Calea Călărașilor nr. 29" 

 

Dispoziția nr. 599 / 08.12.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect: Achiziție dotări pentru proiect "Reabilitarea Secției Unitate Primiri Urgențe 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila" 

 

Dispoziția nr. 600 / 09.12.2022 

Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila pentru anul 2023 



Dispoziția nr. 601 / 09.12.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect "Lucrări de întreținere pe timp de vară a drumurilor județene din 

administrarea Consiliului Județean Brăila în perioada 2023-2024" 

 

Dispoziția nr. 602 / 12.12.2022 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 13 

decembrie 2022 

 

Dispoziția nr. 603 / 12.12.2022 

Angajarea cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, a d-lui Moisoiu 

Leonard – Ionuț, în funcția de magaziner, gradația 2, la Serviciul Administrativ - 

Compartimentul Administrativ din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență 

Bugetară 

 

Dispoziția nr. 604 / 13.12.2022 

Acordarea unui spor pentru persoane cu handicap în cuantum de 15% din salariul de bază, 

doamnei Vătafu Camelia, consilier în cadrul Direcției Strategii de Dezvoltare 

 

Dispoziția nr. 605 / 15.12.2022 

Încetarea raportului de serviciu al domnului Moisiu Nicolae, șef serviciu la Serviciul Achiziții 

Publice din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios 

 

 

Dispoziția nr. 606 / 15.12.2022 

Menținerea doamnei Bănica Stela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație 

Publică, Contencios 

 

Dispoziția nr. 607 / 15.12.2022 

Aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, 

mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, precum 

și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare 

"Administrație" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila 

 

Dispoziția nr. 608 / 15.12.2022 

Admiterea cererii numitei ROTARU IOANA prin care solicită schimbarea pe cale 

administrativă a numelui său de familie păstrat ca urmare a divorțului din ROTARU în 

OPREA, urmând să poarte în viitor numele de OPREA IOANA 

 

Dispoziția nr. 609 / 15.12.2022 

Convocarea Consiliului Județean Brăila în ședință ordinară la data de 21 decembrie 2022 

 

Dispoziția nr. 610 / 16.12.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect: "Servicii de proiectare lucrări de conformare la cerințele avizului de 

securitate la incendiu pentru corpurile de clădire C4, C5, C6, C7 din cadrul Spitalului Clinic 



Județean de Urgență Brăila, amplasate în Municipiul Brăila, șoseaua Buzăului nr. 2, în 

vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu" 

 

Dispoziția nr. 611 / 16.12.2022 

Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

având ca obiect: "Servicii de proiectare lucrări de conformare la cerințele avizului de 

securitate la incendiu pentru Corpul de clădire Secție Cardiologie și Pediatrie (C24) și noul 

Corp de legătură din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, amplasate în 

Municipiul Brăila, șoseaua Buzăului nr. 2, în vederea obținerii autorizației de securitate la 

incendiu" 

 

Dispoziția nr. 612 / 16.12.2022 

Aprobarea fișei de evaluare și a criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale pentru personalul contractual de conducere și pentru personalul contractual de 

execuție din cadrul Spitalului Cinic Județean du Urgență Brăila 

 

Dispoziția nr. 613 / 19.12.2022 

Încetarea contractului de management nr. 350/30.09.2019 încheiat între Președintele 

Consiliului Județean Brăila și d-nul Ștefan Sînpetru, contract ce are ca obiect organizarea, 

conducerea și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila 

 

Dispoziția nr. 614 / 21.12.2022 

Admiterea cererii numitului GHIORGHIEASA ȘTEFAN-COSTIN prin care solicită schimbarea 

pe cale administrativă a numelui său de familie din GHIORGHIEASA în OPRIȘAN, urmând 

să poarte în viitor numele de OPRIȘAN ȘTEFAN-COSTIN 

 

Dispoziția nr. 615 / 22.12.2022 

Stabilirea principalelor responsabilități ale domnului Ionel Epureanu, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Brăila în conducerea și îndrumarea administrației publice județene, prin 

intermediul aparatului de specialitate, precum și a instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului 

Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 616 / 27.12.2022 

Aprobarea Listei funcțiilor care presupun accesul la informații secrete de serviciu 

 

Dispoziția nr. 617 / 27.12.2022 

Aprobarea Caietului de obiective pentru Biblioteca Județeană "Panait Istrati" Brăila, precum 

și a procedurii de analizare a noului Proiect de management al managerului Bibliotecii 

Județene "Panait Istrati" Brăila 

 

Dispoziția nr. 618 / 27.12.2022 

Numirea în funcția de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie a domnului Ștefan Sînpetru 

 

Dispoziția nr. 619 / 28.12.2022 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Brăila în ședință extraordinară la data de 28 

decembrie 2022 

 



Dispoziția nr. 620 / 29.12.2022 

Constituirea Comisiei de preluare a imobilului situat în municipiul Brăila, str. Iezerului nr. 1A, 

din domeniul public al județului Brăila și administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Brăila, în administrarea Consiliului Județean Brăila 

 

Dispoziția nr. 621 / 29.12.2022 

Împuternicirea doamnei Simona Daniela Cimpoae, director general al DGASPC Brăila, în 

vederea reprezentării în fața instanței, în numele Președintelui Consiliului Județean, a 

minorului Gagiu Lucas-Alexandru 

 

Dispoziția nr. 622 / 29.12.2022 

Aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023 - forma inițială 

 

Dispoziția nr. 623 / 29.12.2022 

Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brăila nr.87/28.02.2022 privind 

aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, modificată și 

completată 


