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ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.215 
din 30 octombrie 2019 

 
privind:  modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.4/31 ianuarie 2017 privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila, precum si a membrului 
supleant in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul 
Braila, structură partenerială consultativa, fara personalitate juridica, în sprijinul 
Inspectoratului Scolar Judetean Braila 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019; 
Avand in vedere: 
Referatul de aprobare al  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

  Luand in discutie raportul Directiei administratie publica, contencios, inregistrat sub nr. 
21776/14.10.2019; 

Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Braila nr.11108/17.09.2019, inregistrata la 
Consiliul Judetean Braila sub nr. 19540/17.09.2019; 

Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si 
relatii internationale si Comisiei de activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si 
activitati sportive; 

Tinand seama de prevederile Anexei 1, Cap. II, art. 7 si 8 ale Ordinului Ministrului 
Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 4456/8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general de 
organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul 
profesional şi tehnic; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul verbal de numarare a 
voturilor; 

Avand in vedere prevederile art.173, alin.5, lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă  nr. 
57/2019 privind  Codul administrativ; 

Cu respectarea dispozitiilor art.59 din Legea nr.24/2000,  republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative; 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.I  – Art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.4/2017 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 
“ Se aproba desemnarea reprezentantului si a membrului supleant ai Consiliului 

Judetean Braila in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul 
Braila, dupa cum urmeaza: 

- Chirsanov Mihai - membru titular 
- Vaduva Dumitru - membru supleant ” 

Art.II - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.173/2015 se modifica si se 
completeaza in mod corespunzator, cu prevederile prezentei hotarari. 

Art.III – Incepand cu data prezentei , Hotararea Consiliului Judetean nr.1/2019 isi 
inceteaza aplicabilitatea.  
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Art.IV – La data prezentei celelalte dispozitii ale Hotararii Consiliului Judetean 
nr.4/2017 raman nemodificate. 

Art.V - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija 
Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 

 
Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 

procesului verbal de numarare a voturilor. 
        

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR. 216 
din 30 octombrie 2019 

 
privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea 
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila 

 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul Directiei administratie publica, contencios; 
 Vazand avizul Comisiei pentru administraţie publica locala, juridica, relatii publice si 
relatii internationale; 
 Luand in considerare Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 461/27 
septembrie 2019; 
 In baza prevederilor art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica 

coroborat cu art. 17 alin. 2 si 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea 
Politiei Romane, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTARASTE : 
 

 Art.I – Art. 1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea 
componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica, in sensul 
inlocuirii dlui. Racu Stefan cu dna. Alexe Maria, urmand a avea urmatorul cuprins: 

“ Art. 1 - Se valideaza componenta nominala a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica 
Braila, dupa cum urmeaza: 
1. Sterea Rada                            – Subprefect – Institutia Prefectului Braila 
2. Gluga Constantin Adrian      – Inspector sef – Inspectoratul de Politie al  
                                            Judetului Braila 
3. Mot Vasile                               – Inspector sef – Inspectoratul de Jandarmi  
                                                                             Judetean Braila 
4. Ion Cristian                             – Inspector sef – Inspectoratul pentru Situatii de  
         Urgenta “Dunarea” Braila 
5. Tanase Georgica                    – Director executiv – Politia Locala Braila 
6. Calin Petrica                          – reprezentantul Corpului National al Politistilor Braila 
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7. Vaduva Dumitru                     – consilier judetean – Presedinte A.T.O.P. 
8. Burtea Fanel                           – consilier judetean 
9. Dobrota Marius Valentin       – consilier judetean 
10. Draghincescu Simona          – consilier judetean 
11. Botea Viorel                           – consilier judetean 
12. Banica Carmen Elena           – consilier judetean 
13. Ion Dragan                             – reprezentant al comunitatii 
14. Alexe Maria                            – reprezentant al comunitatii 
15. Ciocarlan Milan                     – reprezentant al comunitatii” 

Art.II - Art.3, litera “b” a Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind 
validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, se modifica 
si va avea urmatorul cuprins: 

“Art. 3 – Se valideaza componenta nominala a comisiilor de lucru ale Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica Braila: 
b)Comisia de planificare, stabilire si evaluare a indicatorilor de performanta minimali: 
1. Drobota Marius Valentin - consilier judetean 
2. Draghincescu Simona - consilier judetean 
3. Alexe Maria   - reprezentant al comunitatii Orasului Ianca 
4. Sterea Rada              - subprefect 

Art.III – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 
privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, 
raman nemodificate.  

 Art.IV – Prezenta hotarare va fi comunicata Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica 
Braila, Biroului resurse umane, salarizare, Institutiei Prefectului – Judetul Braila si 
persoanelor interesate prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios. 
 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 
        

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR. 217 
din 30 octombrie 2019 

 
privind: aprobarea  organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de 
organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » 
Braila  
 
             Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019; 

Avand in vedere Referatul Presedintelui Consiliului Judetean Braila si raportul de 
specialitate al Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind aprobarea 
organigramei, a statului de functii si a  Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii 
Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila ; 
            Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, 
integrare si relatii internationale, Raportul Scolii Populare de Arte si Meserii «Vespasian 
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Lungu » Braila transmis prin adresa nr.2238/09.10.2019, precum si Hotararile Consiliului de 
Administratie nr.34/08.10.2019, nr.35/08.10.2019 si nr.36/08.10.2019;          
  In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit. “a”  si alin.2 lit.”c” coroborat cu prevederile 
art.182 alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
 

H O T A R A S T E : 
 

        Art.1. –Se aproba organigrama Scolii Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » 
Braila, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  
        Art.2. –Se aproba statul de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii « Vespasian 
Lungu » Braila, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
        Art.3. –Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Populare de Arte 
si Meserii « Vespasian Lungu » Braila, conform anexei nr.3 care  face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
        Art.4. –Hotararea Consiliului Judetea Braila nr.55/24.04.2019, isi inceteaza 
aplicabilitatea. 
        Art.5. -Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Scoala Populara de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila .  
        Art.6. –Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
                             

   Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 

             PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU      
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.218 
din 30 octombrie 2019 

 
privind: modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila 
 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 
raportul de specialitate al Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind 
modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale Braila; 
           Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, 
integrare si relatii internationale, Nota de fundamentare transmisa prin adresa 
nr.2509/10.10.2019, precum si Hotararea Consiliului Administrativ nr.12/09.10.2019;   
          Pe baza prevederilor H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 
fonduri publice, modificata si completata prin H.G nr.1027/2014 ;          
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 In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit. “a”  si alin.2 lit.”c” coroborat cu prevederile 
art.182 alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
 

H O T A R A S T E : 
 

          Art.1. –Se modifica statul de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila , conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare.                     
          Art.2. –Anexa nr.2 a Hotararii Consiliului Judetea Braila nr.86/30.05.2018 privind 
aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea  si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila  isi inceteaza aplicabilitatea. 
          Art.3. -Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila.  
          Art.4. –Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor 
interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 
  

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.219 
din 30 octombrie 2019 

 
privind : modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.14/28.02.2019 
privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din familia 
ocupationala « Administratie » din cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui                                                                                        
Consiliului Judetean Braila, precum si raportul de specialitate al Biroului Resurse umane, 
salarizare la proiectul de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.14/28.02.2019 privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala « Administratie » din cadrul Centrului Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila ; 

Vazand  avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si 
relatii internationale, Nota de fundamentare transmisa prin adresa nr.2516/10.10.2019, 
Hotararea Consiliului Administrativ nr.12/09.10.2019, precum si Avizul reprezentantilor 
personalului contractual;                                           
          Pe baza prevederilor art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice;                      
          In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit. “a”  si alin.2 lit.”c” coroborat cu prevederile 
art.182 alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
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H O T A R A S T E : 
 

 Art.1.  Se modifica anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.14/28.02.2019 
privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din familia ocupationala 
« Administratie » din cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Traditionale Braila, conform anexei la prezenta, parte integranta din  aceasta.                       
          Art.2.  Prin grija Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 

Hotararea a fost adoptata  cu 17 voturi “Pentru”. S-au abtinut de la vot domnii consilieri judeteni: Cortez Vasile, 
Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian-Catalin, Enuta 
Ionel, Pascale Alfredo Vasile, Chiru Laurentiu Marian, Nechita Ovidiu, Draghincescu Simona si Iordache Stefan Catalin. 

        
       PRESEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZA 
                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU         
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR. 220 
din 30 octombrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean 
Braila 
  

Consiliul Judetean Braila,  intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019; 
Avand in vedere Referatul de aprobare initiat de Presedintele Consiliului Judetean 

Braila si raportul Directiei administratie publica, contencios inregistrat sub nr. 
22359/17.10.2019; 
 Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului, Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice 
si relatii internationale, Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisii de 
organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului 
inconjurator, agricultura, turism, transport, Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, 
cultura, culte, tineret si activitati sportive si Comisiei pentru sanatate si protectie sociala; 
 Cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. "a" și alin. 2 lit. "c", art. 191 alin. (2) lit. "a"  și 
art. 632 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ: 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean 
Braila, prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
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Art.2 - Pe data prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotararii 
Consiliului Judetean Braila nr. 67/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului Judetean Braila. 

Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.  

 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

        
       PRESEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZA 
                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR. 221 
din 30 octombrie 2019 

 
privind: modificarea Anexei nr.11, la Hotararea Consiliului Judetean nr.266/27 octombrie 

2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de 
carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate 

 
  Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019; 

      Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara  nr. 21710/11.10.2019 si 
Adresa Filarmonicii ,,Lyra-George Cavadia” nr. 1170/07.10.2019, inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr.21236/07.10.2019; 

            Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat si 
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii 
internationale; 

        In conformitate cu prevederile art.1, alin.(1), din Ordonanta Guvernului nr.80/2001, 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si 
institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      Conform prevederilor art.173, alin.1, litera ,,f” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, 
privind Codul administrativ; 

      In temeiul art. 182, alin.1 si art. 196, alin.1, lit. ,,a” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, 

 
                                                         H O T A R A S T E : 
 

                 Art.I  - Se modifica Anexa nr.11, la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 266/27 
octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de 
carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate, conform 
anexei parte integranta din prezenta hotarare. 

               Art.II - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr. 266/27 octombrie 
2017, raman neschimbate. 

Art.III - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 
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Art.IV - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului 
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios. 
               
 Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

        
       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
HOTARAREA NR.222 
din 30 octombrie 2019 

 
         privind: aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al  Muzeului Brailei “Carol I”, 

asupra imobilului Casa Muzeu “Fanus Neagu”, situat in comuna Gradistea, 
proprietatea publica a judetului Braila si transmiterea acestuia in administrarea 
Muzeului Brailei “Carol I” 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019;                                                  
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.21991/15.10.2019;  
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 

judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

In conformitate cu prevederile art.173 alin.1 lit.(c), alin.4 lit.(a) si art.297 alin.1 lit.(a)  
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;  
 In temeiul prevederilor art.182 alin.(1) si art.196 alin.1 lit.(a) din Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                
H O T A R A S T E: 

 
 Art.1. - Se aproba incetarea dreptului de folosinta gratuita al  Muzeului Brailei “Carol 
I”, asupra imobilului Casa Muzeu “Fanus Neagu”, situat in comuna Gradistea, proprietatea 
publica a judetului Braila si transmiterea acestuia in administrarea Muzeului Brailei “Carol I”.
 Art.2. - Bunul imobil, se identifica cu datele  prezentate in Anexa nr.1 si Anexa nr.2, 
parti integrante la prezenta hotarare. 
 Art.3. - Predarea-primirea imobilului identificat conform art.2, se va realiza pe baza de 
protocol de predare-primire, semnat de catre reprezentantii Consiliului Judetean Braila si 
reprezentantii   Muzeului Brailei “Carol I”, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare 
a prezentei hotarari. 

Art.4. - Muzeul Brailei “Carol I” va pastra destinatia imobilului de Casa Muzeu “Fanus 
Neagu”. 

Art.5. - Muzeul Brailei “Carol I”. are dreptul de a efectua lucrari de reparatii/amenajare la 
imobilul susmentionat, cu acordul proprietarului, in conditiile legii. 

Art.6. - Se asigura paza, protectia si conservarea bunului, ca un bun proprietar si 
suportarea tuturor cheltuielilor necesare unei bune functionari, de catre Muzeul Brailei “Carol 
I”. 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 11/2019____________ 

11 

 

Art.7. - Muzeului Brailei “Carol I” ii revine in mod expres raspunderea in ceea ce 
priveste apararea impotriva incendiilor, conform art.9 din Legea nr.307/2006, republicata.  

Art.8. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotărârea Consiliului Judeţean 
Braila nr.23/2015 privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al Consiliului Local 
Gradistea, asupra imobilului Casa Muzeu “Fanus Neagu”, apartinand domeniului public al 
Judetului Braila, situat in comuna Gradistea si transmiterea acestuia in  folosinta gratuita 
Muzeului Brailei “Carol I”, precum si alte dispozitii contrare  isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.9. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Muzeul Brailei “Carol I”. 

Art.10. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului 
Judetului Braila, Muzeului Brailei “Carol I” si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 
 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 
        

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR. 223 
din 30 octombrie 2019 

 
privind: aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, 
Soseaua Buzaului nr.2 (Corp A), apartinand domeniului public al Judetului Braila, 
administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019;                                                  
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.21996/15.10.2019 si 
Adresa Spitalului Judetean de Urgenta Braila nr. 39697/26.09.2019 inregistrata la Consiliul 
Judetean Braila sub nr.20361/26.09.2019; 

Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

   In temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. c, art.182 alin. 1 si art. 196 alin 1 lit. a din 
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

 
H O T A R A S T E: 

 
 Art.1. - Se aproba modificarea datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, 
Soseaua Buzaului nr.2 (Corp A), apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat 
de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila, conform Anexei, parte integranta la prezenta 
hotarare. 
 Art.2. - Se modifica in mod corespunzator datele inscrise la pozitia nr. 39, coloana nr.5 
din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.172 din 19.07.2017, privind insusirea 
inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila. 
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Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si 
Spitalul Judetean de Urgenta Braila. 

Art.4. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Spitalului Judetean de 
Urgenta Braila si Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara.       
  
Hotararea a fost adoptata  cu 28 de voturi “Pentru”. Nu participa la vot doamna consilier judetean Draghincescu Simona. 

        
       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU          

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR. 224 
din 30 octombrie 2019 

 
 privind: aprobarea transmiterii in folosinta gratuita pe o perioada de 6 ani a unui bun 

de natura obiectelor de inventar, catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte  de 
Rechizitii a judetului Braila 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019;                                                  
Avand in vedere Referatul de Aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat sub 
nr.22427/18.10.2019 si Referatul de Necesitate transmis de Structura Teritoriala pentru 
Probleme Speciale Braila nr.416 BR din 07.10.2019 inregistrat la Consiliul Judetean Braila 
sub nr.21491/09.10.2019; 

 Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 
internationale; 

In conformitate cu prevederile art.13 alin.4 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 
219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind 
rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, art.173 alin.4 lit.(b)  si  art.362 
alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit.(c), art.182 alin.1 coroborat cu art. 139 si 
art.196 alin.1 lit.(a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ; 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 - Se aprobă transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 6 ani a unui bun 
de natura obiectelor de inventar, catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a 
judetului Braila. 

Art.2 - Caracteristicile tehnice ale bunului sunt prezentate in Lista anexa, parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Cu respectarea prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila si Secretariatul Tehnic 
al Comisiei Mixte de Rechizitii  a judetului Braila. 
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Art.4 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati si 
transmisa celor in drept. 

 
Hotararea a fost adoptata  cu 28 de voturi S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin. 

        

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.225 
din 30 octombrie 2019 

 

privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 119/15.07.2019 privind 
aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii ,,Proiectare si executie: Lucrari de executie teren sport – 
gazon artificial, sat Albina, comuna Tichilesti, judetul Braila” 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019;
 Avand in vedere Referatul de aprobare initiat de Presedintele Consiliului Judetean 
Braila, raportul Directiei Administrare patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.22602/22.10.2019;  

Luand in considerare avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului, Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, 
tineret si activitati sportive si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii 
publice si relatii internationale; 

Cu respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 40/2019 
modificata prin H.C.J. nr. 118/2019; 

Pe baza dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Conform prevederilor art. 173 alin. 1, litera “e” si alin. 7 litera “c” din Ordonanta de 
urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 182 si art. 196 alin. 1 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, 
 

H O T A R A S T E: 
 

 Art.I– Art.2 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 119/2019 privind aprobarea 
asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Tichilesti, prin Consiliul 
Local al comunei Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
,,Proiectare si executie: Lucrari de executie teren sport – gazon artificial, sat Albina, 
comuna Tichilesti, judetul Braila”se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 “Contributia Consiliului Judetean Braila pentru cofinantarea si realizarea obiectului 
asocierii, in suma de 118.200,00 lei cu T.V.A., reprezentând 60% din valoarea C+M, va fi 
suportata din bugetul  propriu al judetului Braila, pe anul 2019, din capitolul 70.02, 
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subcapitolul 70.02.50. (alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale), 
potrivit anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.” 
 Art.II– Anexa 1 a Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 119/2019 privind aprobarea 
asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Tichilesti, prin Consiliul 
Local al comunei Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii 
,,Proiectare si executie: Lucrari de executie teren sport – gazon artificial, sat Albina, comuna 
Tichilesti, judetul Braila” se modifica potrivit anexei la prezenta hotarare. 
 Art. III - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 119/2019 
privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna 
Tichilesti, prin Consiliul Local al comunei Tichilesti pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Proiectare si executie: Lucrari de executie teren sport – gazon 
artificial, sat Albina, comuna Tichilesti, judetul Braila”, raman neschimbate. 
 Art.IV- Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati. 
 
Hotararea a fost adoptata  cu 28 de voturi S-a abtinut de la vot domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin. 
        

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR. 226 
din 30 octombrie 2019 

 

privind: actualizarea Programului de transport judetean de persoane prin servicii 
regulate, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.141/09.10.2013, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prelungit pana la data de 30 iunie 2023 

 

 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019; 
 Luand in dezbatere : 

Referatul de aprobare a Proiectului de hotarare al Presedintelui Consiliului Judetean 
Braila; 

Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub  
nr.22680/23.10.2019; 
   Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,  
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si al Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice, si relatii internationale; 

Avand in vedere prevederile : 
- art. 3, alin. (2)  din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. IV din O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 

în domeniul transportului de persoane, coroborat cu prevederile art. 8^1, lit. g) din O.G. nr. 27 
privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioarte;  

- art. 15, alin. (1), lit. f) din Normele  Metodologice privind aplicarea prevederilor 
referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin 
servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul MT/MDRAP 
nr.1158/2336/12.08.2019 publicat in MO al Romaniei nr.684/19.08.2019; 

În temeiul prevederilor : 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
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- art. 182 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. - Se aproba actualizarea Programului de transport judetean de persoane prin 
servicii regulate, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.141/09.10.2013, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prelungit pana la data de 30 iunie 2023, prin eliminarea 
de statii de pe traseul nr. 025 Braila – Stejaru – Lacu Sarat si traseul nr. 047 Braila – Liceul 
Agricol – Cazasu, asa cum sunt prezentate in anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport. 

Art.3. - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Autoritatea Judeteana 
de Transport din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice si va fi adusa la cunostinta publica 
prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica-
Contencios. 

 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

        

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR. 227 
din 30 octombrie 2019 

 

privind: atribuirea pe o perioada determinata de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, a 
traseelor si a licentelor de traseu aferente acestora pentru :  traseul nr. 022 Braila – 
Batogu – Jugureanu; traseul nr. 035 Braila – Movila Miresii – Maraloiu; traseul nr. 042 
Braila – Gemenele – Sihleanu si traseul nr. 043 Braila – Gemenele – Gurguieti, cuprinse 
in Programul de transport judetean de persoane prin servicii regulate, operatorilor de 
transport rutier desemnati castigatori conform rezultatelor sedintei de atribuire din 
data de 22.10.2019. 

 

 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019; 
 Luand in dezbatere : 

Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub                  

nr. 22594/22.10.2019; 
   Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,  
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si al Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice, si relatii internationale; 

Avand in vedere prevederile : 
- art. 3, alin. (2)  din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. IV din O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 

în domeniul transportului de persoane, coroborat cu prevederile art. 8^1, lit. e) din O.G. nr. 27 
privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioarte;  

- art. 10, alin. (3) si art. 24, alin. (1), lit. a) si b), si alin (4) din Normele  Metodologice 
privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier 
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contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul 
MT/MDRAP nr.1158/2336/12.08.2019 publicat in MO al Romaniei nr.684/19.08.2019; 

În temeiul prevederilor : 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 182 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. - Se aproba atribuirea traseelor si a licentelor de traseu aferente acestora, pe o 
perioada determinata de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, operatorilor de transport rutier 
desemnati castigatori, conform rezultatelor sedintei de atribuire din data de 22.10.2019, dupa 
cum urmeaza : 

Art.2. - Se atribuie traseul nr. 022 Braila – Batogu - Jugureanu si licenta de traseu 
aferenta acestuia, operatorului de transport S.C. DUOTEX COM S.R.L. Cod fiscal 
RO9676732, Braila, cu un punctaj pe traseu de 49 puncte, pe o perioada determinata de 60 
de zile, dar nu mai mult de 12 luni. 

Art.3. - Se atribuie traseul nr. 035 Braila – Movila Miresii – Maraloiu si licenta de 
traseu aferenta acestuia, operatorului de transport S.C. CAVMARIO TRANS S.R.L. Cod 
fiscal RO13552023, Braila, cu un punctaj pe traseu de 47,3 puncte, pe o perioada 
determinata de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni. 

Art.4. - Se atribuie traseul nr. 042 Braila – Gemenele - Sihleanu si licenta de traseu 
aferenta acestuia, operatorului de transport S.C. GEBAMY TRANS IMPEX S.R.L. Cod fiscal 
RO9263302, Braila, cu un punctaj pe traseu de 25,5 puncte, pe o perioada determinata de 60 
de zile, dar nu mai mult de 12 luni. 

Art.5. - Se atribuie traseul nr. 043 Braila – Gemenele - Gurguieti si licenta de traseu 
aferenta acestuia, operatorului de transport S.C. DUOTEX COM S.R.L. Cod fiscal 
RO9676732, Braila, cu un punctaj pe traseu de 49 puncte, pe o perioada determinata de 60 
de zile, dar nu mai mult de 12 luni. 
 Art.6. - (1) Atribuirea traseelor si a licentelor de traseu aferente acestora se face pe o 
perioadă determinata de 60 de zile, termen în care se va organiza atribuirea electronică a 
acestor trasee prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale. 

(2) In cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului judeţean, traseele 
atribuite conform Procedurii de atribuire aprobata prin HCJ Braila nr. 207/2019, nu sunt 
atribuite în termenul de 60 de zile prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a 
traseelor naţionale, acesta se prelungeşte până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 
luni, operatorul de transport fiind instiintat de prelungirea acestui termen, printr-o scrisoare cu 
confirmare de primire. Prelungirea termenului de 60 de zile se poate repeta cu incadrarea in 
termenul de 12 luni permis de Normele metodologice aprobate prin Ordinul MT/MDRAP 
nr.1158/2336/2019. 

  In aceasta situatie, prelungirea corespunzatoare a valabilitatii licentei de traseu se 
face cu acordul operatorului de transport rutier respectiv, prin consemnarea pe verso licentei 
de traseu  a urmatoarei mentiuni : “Prelungita valabilitatea licentei de traseu, conform art. 24 
alin. (4) din Normele Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 
efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, 
aprobate prin Ordinul MT/MDRAP nr.1158/2336/2019, pana la data de _____________”, 
insotita de stampila si semnatura presedintelui Consiliului Judetean Braila, pentru fiecare 
prelungire operata. 
 (3) Licentele de traseu si graficele de circulatie aferente traseelor atribuite de Consiliul 
Judetean Braila conform rezultatelor sedintei de atribuire din data de 22.10.2019, se depun la 
Consiliul Judetean Braila in ziua urmatoare eliberarii licentelor de traseu si a graficelor de 
circulatie noului operator de transport desemnat castigator conform rezultatelor sedintei de 
atribuire electronica prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor 



____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR. 11/2019____________ 

17 

 

naţionale operat si gestionat de Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei sau cel tarziu la 
implinirea termenului de 12 luni de la emiterea acestora, in cazul neatribuirii electronice a 
acestor trasee. 
 (4) In cazul in care, dupa atribuirea traseului pe 60 de zile, operatorul de transport nu 
mai doreste prelungirea termenului de valabilitate al licentei de traseu cu inca 60 de zile, 
traseul respectiv va fi supus unei noi proceduri de atribuire. 

Art.7. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport. 

Art.8. Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Autoritatea Judeteana de 
Transport din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, ISCTR – Inspectoratul Teritorial nr. 2 
Constanta, Inspectoratul de Politie Judetean Braila si  Autoritatii Rutiere Romane – ARR 
Agentia Teritoriala ARR Braila si va fi adusa la cunostinta publica prin grija Compartimentului 
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica-Contencios. 
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 
       

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.228 
din 30 octombrie 2019 

 

privind:  aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Braila si al 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 
trimestrul III al anului 2019 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019;  
 Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la nr. 
22415/18.10.2019 cu privire la aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului 
Braila si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 
trimiestrul III 2019; 
- Avizul Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al judetului; 
- Prevederile Legii bugetului de stat nr. 50/2019; 
- Prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In baza prevederilor art.182 coraborat cu art. 139 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
     In temeiul prevederilor art.196 alin.1, lit.a din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

HOTARASTE : 
 

 Art.1 - Se aproba contul de executie al bugetului local al judetului Braila la trimestrul III 
 2019, conform  anexelor nr. 1,1a,1b,2, 2a,2b, parti integrante din prezenta hotarare. 

Art.2 - Se aproba contul de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii la trimestrul III 2019, conform  anexelor nr. 3, 
3a,3b,4,4a,4b, parti integrante din prezenta hotarare. 
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Art.3 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.  
 
 Hotararea a fost adoptata  cu 18 de voturi „Pentru”. S-au abtinut de la votat domnii consilieri judeteni: Cortez Vasile, 
Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian-Catalin, Enuta 
Ionel, Pascale Alfredo Vasile, Chiru Laurentiu Marian si Nechita Ovidiu. Nu participa la vot doamna consilier judetean 
Draghincescu Simona. 
        

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.229 
din 30 octombrie 2019 

 

privind:  rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Braila  pe 
anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 si a Programului de investitii publice pe anul 
2019 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2019; 
       Avand in vedere:  
- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila;  
- Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la 
nr.22734/23.10.2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si 
cheltuieli al judetului Braila  pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 si a Programului de 
investitii publice pe anul 2019; 
- Propunerile institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Braila privind 
rectificarea bugetului pe anul 2019 si ale directiilor de specialitate si serviciilor  din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Braila; 
- Avizul Comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si privat al judetului; 
In baza prevederilor art.5 alin. (2), art.19, alin. (2), art.48, alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finantele publice locale; 
         In baza prevederilor art. 173 alin. 3, lit. a, coroborat cu art.129, alin.4, art.182 coroborat 
cu art.136, din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
         In temeiul art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
 

HOTARASTE : 
 

 Art.1  - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al 
judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr. 1, parte 
integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al  
judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare, 
conform anexei nr.1a, parte integranta din prezenta  hotarare.  

Art.3 - Se aproba rectificarea bugetului local centralizat de venituri si cheltuieli al  
judetului Braila pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare, 
conform anexei nr.1b, parte integranta din prezenta  hotarare.  
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Art.4 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019, a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, 
conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.5 - Se aproba rectificarea Programului anual de investitii publice pe anul 2019 al 
judetului Braila si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr.3, parte integranta din 
prezenta  hotarare. 

Art.6 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Centrul Scolar de 
Educatie Incluziva, conform anexelor nr. 4, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.7 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Scoala Gimnaziala 
Speciala Tichilesti, conform anexelor nr. 5, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.8 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Biblioteca Judeteana 
“Panait Istrati”, conform anexelor nr. 6, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.9 - Se aproba rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli pe  capitole, 
titluri, articole, alineate, al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, conform anexei nr.7, parte 
integranta din prezenta  hotarare. 

Art.10 - Se aproba rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, 
articole, alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de functionare,  conform 
anexei nr.7a, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.11 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe  capitole, titluri, 
articole, alineate al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare, conform anexei 
nr.7b, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.12 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Directia Judeteana de 
Evidenta a Persoanelor Braila, conform anexei nr.8, parte integranta din prezenta  hotarare. 

Art.13 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, a Programului de investitii pe 
anul 2019, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, conform anexelor nr.9-11, parti 
integrante din prezenta  hotarare. 

Art.14 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, a Programului de investitii pe 
anul 2019 pentru Spitalul Judetean de Urgenta Braila, conform anexelor nr.12-15, parti 
integrante din prezenta  hotarare. 

Art.15 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Muzeul Brailei “CAROL 
I”, conform anexei nr.16, parti integranta din prezenta  hotarare. 

Art.16 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Filarmonica “Lyra 
George-Cavadia”, conform anexei nr.17, parti integranta din prezenta  hotarare. 

Art.17 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 si a Programului de investitii pe 
anul 2019, pentru Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu”, conform anexei 
nr.18 -19, parti integrante din prezenta  hotarare. 

Art.18 - Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole, alineate pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022, pentru Centrul Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, conform anexei nr.20, parte 
integranta din prezenta  hotarare. 
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Art.19 - Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar 2018, la 83.820,43 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor 
sectiunii de dezvoltare pentru anul 2019. 

Art.20 - Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art.21 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica-Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 

Hotararea a fost adoptata  cu 18 voturi “Pentru”. Au votat impotriva domnii consilieri judeteni: Cortez Vasile, 
Danaila Zaharia Alexandru, Varga Vasile Constantin, Sirbu Marian, Da Ros Mario Spiridon, Vacu Adrian-Catalin, Enuta 
Ionel, Pascale Alfredo Vasile, Chiru Laurentiu Marian, Nechita Ovidiu. Nu participa la vot doamna consilier judetean  
Draghincescu Simona. 
        

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 

 

ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTARAREA NR.230 
din 30 octombrie 2019 

 

privind: aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele destinate inchirierii 
pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in solutionarea 
cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, a Listei de 
Repartitie, precum si a Listei Solicitantilor care nu au acces la locuinta, etapa  II 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara din data de 30 octombrie 2019; 
 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat cu nr. 
23125/29.10.2019; 
           Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului, Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice si internationale; 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 
pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului 
Romaniei nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare 
a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.5/30.01.2019, privind 
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in 
repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate inchirierii 
pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii; 
 Procesul verbal nr.23058/28.10.2019 incheiat de Comisia Sociala pentru analiza 
cererilor de locuinta pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in 
repartizarea locuintelor construite de ANL, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din 
domeniul sanatatii, etapa II,  constituita in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean 
Braila nr.358/17.07.2019; 
   In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit. c), art.182 alin.1 si art.196 alin 1 lit. a) din 
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ; 
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H O T A R A S T E : 
 

           Art.1 - Se aproba Lista solicitantilor care au acces la locuintele construite de Agentia 
Nationala pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate inchirierii 
pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, etapa II, conform Anexei nr.1, parte integranta 
din prezenta hotarare. 
          Art.2 - Se aproba Lista de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de 
Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate 
inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, etapa II, conform Anexei nr.2, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
         Art.3 - Se aproba Lista de repartitie pentru locuintele construite de Agentia Nationala 
pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate inchirierii pentru tineri 
specialisti din domeniul sanatatii, etapa II, conform Anexei nr.3, parte integranta din prezenta 
hotarare.         
           Art.4 - Se aproba Lista solicitantilor care nu au acces la locuintele construite de 
Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Braila, Sos Buzaului nr.15 A, destinate 
inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, etapa II, conform Anexei nr.4, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
           Art.5 - (1) Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, la stabilirea ordinii 
de prioritate in solutionarea cererilor, precum si repartizarea locuintelor, se vor adresa 
Presedintelui Consiliului Judetean Braila in termen de 7 zile de la afisarea listelor prevazute 
la art.1, art.2, art. 3 si art.4. 
(2) Contestatiile se vor solutiona in termen de 15 zile de la inregistrare, in conditiile legii. 
           Art.6 - La data repartizarii locuintelor destinate inchirierii pentru specialisti din 
domeniul sanatatii, solicitantii acestora au obligatia sa reconfirme indeplinirea tuturor 
criteriilor de acces prin declaratie pe proprie raspundere. 
           Art.7 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila.  
           Art.8 - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administratie 
Publica si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila. 
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi.     
 

       PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                        DUMITREL PRICEPUTU                
 
 
 
 
 
 
 
*Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019, prezentul document parcurge etape preliminare pana la implementarea 
procedurii privind Monitorul Oficia Local. 
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