
      
Dosar III-E-5                                      ROMANIA 
                                                    JUDETUL BRAILA 

                CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                  HOTARAREA NR.178 
                                                   din 30 august 2019 
 
 
privind: aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru coordonarea implementarii 

masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din 
asezarile informale din cadrul Consiliului Judetean Braila si a Regulamentului de 
organizare si functionare a Comisiei                

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

Avand in vedere Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si  
Raportul Arhitectului Sef nr.17830/29.08.2019, referitor la necesitatea aprobarii  componentei 
nominale a  Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea 
conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile informale din cadrul Consiliului Judetean Braila si a 
Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei  ;  

Vazand avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului înconjurator, agricultura, turism, transport; 
 Conform prevederilor art.22^1 , alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul prevederilor art.182, art.196, alin.(1), lit.”a” din Ordonanta Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administativ; 
   
 
                 H O T A R A S T E 
 

Art. 1 -Se aproba componenta nominala a Comisiei pentru coordonarea implementarii 
masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile informale 
din cadrul Consiliului Judetean Braila, dupa cum urmeaza: 
  
 Presedinte :  
Marian RUSU               -Arhitect sef al judetului Braila-Consiliul Judetean Braila 
                                                    
  Membri: 
Dumitrel PRICEPUTU- Secretar al judetului Braila 
Nicolae MILEA            -Consilier in cadrul Compartimentului Disciplina in amenajarea teritoriului   
                                      si urbanism din cadrulConsiliului Judetean Braila                                        
Leonard GAUREANU-Consilier in cadrul Compartimentului Disciplina in amenajarea teritoriului si 
                                       urbanism din cadrul Consiliului Judetean Braila                                         
Simona CIMPOAIE     -Director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia  
                                     Copilului 
Marian CLOSCA       -Consilier in cadrul Serviciului de monitorizare servicii publice deconcetrate,  
                                   servicii  comunitare de utilitati publice, situatii de urgenta ordine publica- 
                                   Compartiment relatii cu minoritatile nationale -Institutia Prefectului Judetului  
                                    Braila                                                                                                                    
Valerica AVRAM      -Medic sef al Departamentului de supraveghere in sanatate publica -Directia  
                                   de   Sanatate Publica                                                                                                
Viorel DRAGUS         -Secretar al Consiliului Local Movila Miresii 
------------------------     -reprezentantul Primariei Municipiului Braila 
 



 
 
          
          
   Secretariatul comisiei: 
 
Maria ION                    -Consilier in cadrul Compartimentului amenajarea teritoriului si urbanism  
                                      din  cadrul Consiliului Judetean Braila  
                                        
Bianca LAZAR           -Consilier in cadrul Compartimentului amenajarea teritoriului si urbanism  
                                     din cadrul    Consiliului Judetean Braila 
 

Art. 2 –Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru 
coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a 
locuitorilor din asezarile informale conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari; 

Art. 3  -Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Structura 
Arhitectului Sef din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila; 
 Art. 4 -Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 

 
Hotararea a fost adoptata  cu 28 de voturi “Pentru”. Nu participa la vot domnul consilier judetean Nechita Ovidiu. 

 
       PRESEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZA                                                                                               
                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,    

     FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                               DUMITREL PRICEPUTU           
  

      

 


