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CAP. 1. STAREA ECONOMICA, SOCIALA ~I DE MEDIU 

1.1. PREZENTAREA GENERALA A MUNICIPIULUI BRAILA 

Localizarea 
Situat In sud-estul Romaniei, Municipiul Braila are 0 suprafa~a de 4055 ha ca 

urmare a solu~ionarii litigiilor de hotar cu Com una Chiscani ~i Comuna Mara~u, cu 
reconfigurarile impuse prin hotararile judecatore~ti pronun~ate. 

Ora~ul Braila este pozi!ionat la 46°16'17" latitudine nordica ~i 2r58'33" 
longitudine estica. 

Municipiul are acces direct la magistralele de cai feroviare ~i rutiere, fiind 
totodata port maritim la Dunare. 

Climatul este temperat - continental, cu 0 temperatura medie de 11,1 ° C, cu 
veri uscate ~i ierni reci , flora ~i fauna fi ind specifice regiunii de campie. 

1.2. Caracteristici economice ale municipiului 

Activitatea economica 
Domeniile relevante ale Municipiului Braila sunt reprezentate de construc!ii 

metalice, confec!ii metalurgice, ma~ini ~i echipamente, repara~ii ~i construc~ii nave, 
distribu!ia de energie electrica, alimentara ~i bauturi, mobilier ~i articole de mobila, 
turismul ~i agricultura. 

Printre cele mai reprezentative firme din zona economicului brailean, cu cifra 
de afaceri ~i numar de locuri de munca semnificative, fara ca ordinea sa reprezinte 
un c1asament, putem enumera: AGRICOST S.R.L., BRAICONF S.A, COM lSI ON 
TRADE S.R.L. , COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA, 
MISTRAL, MAREX, NUOVO TREFO, PROMEX S.A, SOLO TEXTIL S.R.L, VARD 
BRAILA S.A, SOROLI COLA S.A, TRACON S.R.L, , YAZAKI, etc. 

De~i informa!iile pe care Ie prezentam In continuare, preluate din Buletinul 
Statistic al Direc!iei Regionale de Statistica Braila , se raporteaza la nivelullntregului 
jude!, consideram ca acestea sunt relevante pentru 0 radiografie a situa!iei existente 
la nivelul municipiului Braila, avand In vedere ca In ora~ul re~edin!a este comasata 
59% din popula!ia jude!ului, dar In mod special pentru ca produc!ia industriala, 
construc!iile ~ i prestarile de servicii din municipiu de\in 0 pondere maximala In 
indicatorii statistici la care facem referire . 

In anul 2019 cifra de afaceri totala a lntreprinderilor cu activitate principal a de 
industrie (proven ita atat din activitatea principala , cat ~i din activita\ile secundare ale 
lntreprinderilor cu profil industrial) realizata de un e~antion format din 68 unita\i, a fost 
de 1003,4 mil. lei pre\uri curente. 

In anul 2019 societa!ile comerciale cu activitate principala de construc\ii montaj 
antrepriza*, au realizat un volum de produc\ie de construc\ii de 159345,6 mii lei, din 
care 57,6% (91803,6 mii lei) sunt lucrari de construc\ii noi, 35,4% (56368,4 mii lei) 
sunt lucrari de repara\ii capitale, iar 7,0% (11173,6 mii lei) sunt lucrari de lntre\inere 
~i repara\ii curente. 

Investi\iile*** realizate In anul 2019 In jude!ul Braila au lnsumat 615,7 mil.lei , 
din care 332,3 mil.lei (54 ,0%) reprezinta lucrari de construc\ii montaj , 258,4 mil.lef 
(41,9%) utilaje cu ~i fara montaj ~i mijloace de transport ~i 25,0 mil.lei (4,1 %) alte 
investi\ii. 

• Datele sunt oblinute de la un e~a ntion de 17 unit~li , d in care 15 au avut activitate In anul 201 9 . 
... Datele sunt oblinute de la un e~antion de 324 un it~l i, din care 140 au realiza! investi lii In an u1 201 9 
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Din volumul total de investi\ii, 319,6 mil.lei (51,9%) s-au realizat in sectorul de 
stat ( public de interes na\ional §i local, integral de stat §i majoritar de stat ), 276,9 
mil.lei (45,0%) in sectorul privat (integral privat, majoritar privat §i integral strain) §i 
19,2 mil lei (3,1%) alte sectoare. 

Transporluri 
Pentru ca Braila este nodul care face legatura cu Regiunea Nord Est, Moldova 

- Ucraina, autorita\ile brailene au propus autorita\ilor Romaniei realizarea unei 
legaturi rutiere rapide (drum expres) sud-nord care sa func\ioneze ca un tronson 
rutier ce va contribui atat la cre§terea mobilita\ii cat §i la dezvoltarea socio-economica 
a municipiului. 

Municipiul Braila se constituie ca un punct feroviar important in cadrul regiunii 
de sud-est, dar §i in rela\ie interregionala. Gara CFR este modernizata cu fonduri 
guvernamentale in valoare de 7,6 milioane de Euro, asigurate prin Ministerul 
Transporturilor - CFR Infrastructura. 

Fluviul Dunarea, cale navigabila interna\ionala, reprezinta coridorul VII de 
transport European. 

Activitatea portuara §i traficul pe Dunare s-au desfa§urat in condi\ii normale pe 
tot parcursul anului, inclusiv iarna, fara a se inregistra evenimente deosebite. In 
continuare, se eviden\iaza necesitatea dotarii acestui sector fluvial cu nave de 
interven\ie, in special in perioadele geroase, cand crearea podurilor de ghea\a pot 
produce importante pagube materiale. 

Cea mai mare investitie care va influenta in mod deosebit activitatea de 
transporturi, economica ~i sociala, transformand zona municipiului Braila intr-un 
ad eva rat nod pentru transportul rutier este reprezentata de constructia Podului peste 
Dunare. Contractul de proiectare ~i executie a fost semnat ~i are 0 valoare de 
aproximativ 500 milioane de euro. 

Turismul 
Turismul reprezinta una dintre activita\ile economice cu un poten\ial 

semnificativ in generarea cre§terii economice. Braila i§i dore§te sa devina un punct 
de atrac\ie turistica prin punerea in valoarea a resurselor de care dispune. 

La data de 31 iulie 2019 existau 43 de structuri de primire turistica in Jude\ul 
Braila . Capacitatea de cazare turistica existenta in Jude\ul Braila la 31 iulie 2019 era 
de 2501 locuri. 

La data de 31 iulie 2019 existau 22 de structuri de primire turistica in 
Municipiul Braila. Capacitatea de cazare turistica existenta in Municipiul Braila la 31 
iulie 2019 era de 1168 locuri. 

In anul 2019 in structurile de primire turistica cu func\iuni de cazare turistica 
din Municipiul Braila au fost inregistrate 61549 sosiri , din care 57527 sosiri au fost 
inregistrate in hoteluri, acestea de\inand ponderea cea mai mare (93,5%). 

Numarul de innoptari in structurile de primire turistica cu func\iuni de cazare 
turistica din Municipiul Braila in anul 2019 a fost de 103080 din care 96801 innoptari 
au fost inregistrate in hoteluri (93 ,9%). 

1.3.Starea Sociala. Demografie* §i resurse umane 

~ Date provizorii 
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in anul 2019, comparativ cu anul precedent, in jude\ul Braila principalele 
fenomene demografice au avut urmatoarea evolu\ie: 

Fa\a de anul precedent, numarul de nascu\i - vii a scazut cu 226, astfel in anul 
2019 au fost inregistrati 2,340 nascu\i vii , fa\a de 2,566 in anul 2018, 

in ceea ce prive~te numarul de decese, s-a inregistrat 0 cre~tere cu 143 a 
acestora, astfel, in anul 2019 au fost inregistrate 5,029 decese fa\a de 4,886 in anul 
2018. 

De men\ionat faptul ca in anul 2019 au fost incheiate 1.650 acte de casatorie 
~i au fost desfacute 588 de casatorii. 

Efectivul de salaria\i estimat la sfar~itul lunii decembrie 2019 era de 71 ,8 mii 
persoane, mai mic cu 1,4% fa\a de cel din decembrie 2018, Din ace~tia , 56,6% se 
gaseau in servicii , 37,4% in industrie ~i construc\ii ~i 6,0% in agricultura , vanatoare, 
silvicultura ~i pescuit. 

Ca~tigul salarial mediu nominal brut realizat la nivelul jude\ului in luna 
decembrie 2019 a fost de 4324 lei, iar cel net de 2635 lei. 

Potrivit datelor furnizate de Agentia Na\ionala de Ocupare a Fortei de Munca, 
la sfar~itullunii decembrie 2019 numarul ~omerilor inregistra\i in jude\ul Braila era de 
4334 persoane, mai mic cu 569 persoane fa\a de luna decembrie 2018. Din 
acestia, 649 beneficiau de indemniza\ie de somaj (588 beneficiari de indemniza\ie de 
~omaj 75% ~ i 61 beneficiari de indemniza\ie de ~omaj 50%) ~i 3685 erau ~omeri 
neindemnizabili. 

in Municipiul Braila, la sfar~itul lunii decembrie 2019 numarul ~omerilor 
inregistra\i era de 530 persoane, din care 321 indemnizabili ~i 209 neindemnizabili, 
in scadere cu aproximativ 10,0% fa\a de sfar~itullunii decembrie 2018 

in Municipiul Braila, din numarul total de ~omeri 311 erau femei (58,7%), iar 
219 erau barba\i (41,3%). 

Sanatatea popula\iei trebuie sa reprezinte ~i sa constituie criteriile - cadru in 
stabilirea obiectivelor unei politici de protectie sociala la nivel local. 

La nivelul municipiului Braila exista 0 re\ea spitaliceasca aflata in subordinea 
Consiliului Jude\ean sau a Consil iului Local Municipal, care acopera in linii mari 
necesarul de servicii medicale pentru cetalenii municipiului : 

- Spitalul Jude\ean, cuprinzand corpurile A, B ~i Spitalul de Obstetrica -
Ginecologie; 

- Spitalul de Psihiatrie "Sfantul Pantelimon"; 
- Spitalul de Pneumoftiziologie. 

Pe langa aceste unitati spitalice~ti mai exista : cabinete medici de fami lie, 
cabinete medici speciali~ti , 0 sta\ie centrala de ambulan\a, 0 Unitate Primire Urgen\e 
in cadrul Corpului A al Spitalului Judelean. 

1.4. Starea mediului 

Spat;; verzi 
Suprafa\a totala cu spa\ii verzi a Municipiului Braila este de 471,46 ha din 

care: 
350,37 ha - parcuri , zone de agrement, scuaruri , aliniamente stradale, spalii 

verzi din ansambluri de locuin\e. 
121 ,09 ha - spalii verzi cu acces limitat (aferente dotarilor publice: cre~e , 

gradini\e, ~coli, unita\i sanitare sau de proteclie sociala, edificii de cult, cimitire) 

5 



Cele mai importante zone verzi din municipiu sunt: 
Parcul Monument - 53 ha 
Faleza:;;i esplanada Dunarii -12,8 ha 
Scuarul din Piata Traian - 1,14 ha 
Gradina Publica - 5,2 ha 
Parcul Zoologic - 4,55 ha 
Parcul Lacu Dulce - 4 ha 

Municipiul beneficiaza, de asemenea, de vecinatatea Padurii Stejarul, aflata la 
limita teritorial - administrativa de lizierele din zona dig mal, precum ~i de 33, 85 ha de 
suprafata verde situata in Statiunea Lacu Sarat, frecventata de catre populatia 
braileana, mai ales pe parcursul sezonului de vara . 

Prin Sentinta Civila nr. 181/FCAl2015 data in Dosarul nr. 1066/113/2013, 
Tribunalul Braila a dispus obligarea UAT Municipiul Braila ~i UAT Comuna Mara~u sa 
stabileasca hotarul comun al celor doua UAT-uri de-a lungul digului existent, de la 
trecere bac Stanca pana la bratul Macin al Dunarii. Astfel teritoriul Municipiului Braila 
a fost extins cu 0 suprafata de aproximativ 700 ha de padure aflata in domeniul 
public al Statu lui Roman ~i in administrarea RNP Romsilva. 

Calitatea aerului 
Supravegherea calitatii aerului la nivel local se face prin masurarea unor: 

• poluanti comuni (S02, N02, NH3, pulberi in suspensie), in toate retelele locale 
din zonele industriale :;;i/sau urbane; 
• poluanti specifici (HCI , fenoli ,aldehide, CI, H2S, CS2, F, H2S04, metale grele: 
Pb, Cd), in zone industriale; 

Din analiza rezultatelor se poate constata ca in municipiul Braila calitatea 
aerului inconjurator se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru 
indicatorii de calitate. 

Apele uzate 
Agentia pentru Protectia Mediului Braila monitorizeaza, prin expertizare , 

agentii economici, care prin natura activitatilor, a capacitatilor existente :;;i a 
compozitiei apelor reziduale, pot afecta prin substantele poluante emise calitatea 
resurselor de apa. 

Avand in vedere ca in proximitatea Dunarii se afla mai multe arii naturale 
protejate prin lege, incluse :;;i in programul Natura 2000, inclusiv Delta Dunarii -
ecosistem unic :;;i de 0 valoare inestimabila, acestea trebuie in continuare mentinute 
intr-o stare de conservare favorabila , printr-o monitorizare continua a apelor Dunarii. 
In municipiul Braila functioneaza Statia de Epurare a ape lor uzate care este singura 
statie din Romania ce deverseaza apele epurate direct in Fluviul Dunarea. 

Nivelul de zgomot 
Pentru implementarea Directivei 2002/49/CE privind Evaluarea ~i 

managementul zgomotului ambiental in mediul inconjurator s-au realizat actiuni de 
monitorizare a nivelului de zgomot pentru traficul rutier ~i zonele industriale din 
municipiul Braila. Pentru evaluarea nivelului de zgomot urban in municipiul Braila , s
au realizat masuratori in 43 de puncte. 

Pe strazile de categorie tehnica IV, valoarea medie a nivelului de zgomot 
echivalent inregistrat in decursul anului 2012 a fost de 60 dB, valoarea maxima fiind 
inregistrata in punctul Rubinelor/Universitatea Constantin Brancoveanu :;;i depa~e~te 
cu 10,9 % limita admisa. 
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Pe strazile de categorie tehnica III, media valorilor nivelului de zgomot 
inregistrat a fost de 65,8 dB, iar valoarea maxima inregistrata a depa~it limita admisa 
cu 10,5 % in punctul Comuna din Paris/Focl?ani datorita traficului intens de 
autovehicule ~i mal?ini de mare tonaj. 

Valoarea medie a nivelului de zgomot echivalent inregistrat pe strazile de 
categorie tehnica II a fost de 68,6 dB, iar valoarea maxima inregistrata a fost atinsa 
la interseclia Str. 1 Decembrie 1918 ~i Str. Grivi~a, ~i depa~e~te limita de 70 dB cu 
9,7 % datorita traficului intens de autovehicule. 

Conform legislaliei Uniunii Europene, to ate ora~ele din Romania sunt obligate 
sa ia masuri pentru reducerea zgomotului. Tn acest sens, municipalitatea a aprobat 
Planul de Ac~iune pentru reducerea zgomotului in Municipiul Braila. 

Alimentarea cu apa potabila a popu/aliei 
Locuitorii municipiului Braila I?i ai localita~ilor limitrofe, beneficiaza de 

alimentare cu apa in sistem centralizat, avand ca sursa fluviul Dunarea, furnizorul de 
servicii fiind Compania de Utilitali Publice Dunarea Braila . 

Tn ultima perioada se constata 0 scadere a consumurilor lunare de apa 
potabila pe cap de locuitor, care se justifica prin reduce rea pierderilor in releaua de 
distribulie a apei potabile, precum I?i prin extinderea contorizarii individuale a 
consumatorilor. 

Calitatea apei livrate in sistemul de alimentare cu apa corespunde 
standardului de potabilitate pentru majoritatea parametrilor analizali, atat din punct 
de vedere chimic, cat ~i microbiologic (valorile indicatorilor masurali au fast in 
limitele prevazute de STAS 1342/1991 ~i de Legea apei nr.458/2002) . 

Prin proiectul cu finan~are europeana "Reabilitarea ~i modernizarea sistemului 
de alimentare cu apa ~i canalizare in judelul Braila" cu 0 valoare de aprox. 68 
milioane euro, se vor realiza lucrari de investilii pentru tot sistemul de apa ~i apa 
uzata de la nivelul municipiului, prin care sa se asigure imbunatalirea serviciului 
public prestat catre populalie. 

CAP 2. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI BRAILA 

Tn anul 2019, in perioada ianuarie - noiembrie, in statui de funclii al Primariei 
Municipiului Braila erau prevazute 323 de posturi din care pentru aparatul de 
specialitate al Prirnarului au fost prevazute 285 de posturi din care 213 funclii publice 
de execulie, 32 funclii publice de conducere, 40 de posturi in regim contractual, (in 
care se includ 3 posturi la Cabinet Primar I?i 3 funclii de demnitate publica), iar pentru 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenla a Persoanelor Braila, au fost prevazute 
38 de posturi, din care 3 funclii pub lice de conducere, 30 funclii publice de execulie 
~i 5 posturi in regim contractual, deta~ali de la MAL Numarul de posturi a fost 
aprobat conform H.C.L.M. nr. 70/2018 de aprobare a statului de funclii, a numarului 
de personal, structurii organizatorice ~i repartizarea funcliilor pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Braila ~i ale Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidenla a Persoanelor Braila. Tn luna decembrie 2019 a intrat in vigoare 
H.C.L.M. nr. 575/2019, astfel incat in statui de func\ii erau prevazute 323 de posturi 
din care pentru aparatul de specialitate al Primarului au fost prevazute 285 de posturi 
din care 247 funclii publice de execulie, 36 funclii publice de conducere, 36 de 
posturi in regim contractual, iar pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenla 
a Persoanelor Braila, au fost prevazute 38 de posturi, din care 3 funclii publice de 
conducere \>i 35 funclii publice de execulie. 

7 



Personalul aparatului de specialitate este structurat pe 8 direc\ii, 18 servicii §i 
7 birouri, astfel: 

1. Direc/ia Juridic Contencios Administra/ie Publicii Localii - cu un numar 
de 23 posturi, avand in structura sa 1 serviciu, 1 birou §i 5 compartimente, 
subordonata direct Secretarului General al Municipiului Braila; 

2. Direc/ia Finan/elor Publice Locale - cu un numar de 86 posturi , avand in 
structura sa 6 servicii §i 10 compartimente, subordonata Viceprimarului Municipiului 
Braila ; 

3. Direc/ia Strategii, Programe §i Proiecte de Dezvoltare Economicii, 
Rela/ii Interna/ionale - cu un numar de 29 posturi, avand in structura sa 2 servicii §i 
5 compartimente, subordonata Viceprimarului Municipiului Braila; 

4. Direc/ia Culturii, invii/iimant, Sport §i Turism - cu un numar de 18 
posturi, avand in componen\a sa 1 serviciu, 4 compartimente ~i 3 oficii, fiind direct 
subordonata Viceprimarului Municipiului Braila; 

5. Directia Achizitii Publice, Licitatii si Parteneriat Public Privat - cu un 
numar de 18 posturi, av§nd in componenta ;a 1 serviciu , 1 birou ~i 1 oficiu , fiind 
direct subordonata Primarului Municipiului Braila 

6. Directia Arhitect $ef - in perioada ianuarie - noiembrie 2019 un numar 
de 22 posturi , avand in componen\a sa 1 serviciu ~i 5 compartimente, iar din 
decembrie 2019 un numar de 35 posturi, avand in componen\a sa 2 servicii, 7 
compartimente ~i 3 oficii , fiind subordonata Viceprimarului Municipiului Braila; 

7. Direc/ia Tehnicii - cu un numar de 22 posturi, avand in componen\a sa 2 
servicii §i 13 compartimente, subordonata Viceprimarului Municipiului Braila; 

8. Direc/ia Patrimoniu - in perioada ianuarie - noiembrie 2019 cu un numar 
17 de posturi, avand in componen\a sa 2 servicii, 5 compartimente ~i 4 oficii, 
subordonata Viceprimarului Municipiului Braila. 

De asemenea, conform organigramei, Serviciul Public Comunitar local de 
Eviden\a a Persoanei Braila, Biroul Audit Public Intern, Biroul Resurse Umane, 
Cabinetul Primarului, Compartiment Situa\ii de Urgen\a ~i Compartiment Control 
Management Intern au fost in directa subordonare a Primarului. 

In directa subordonare a Secretarului Municipiului Braila au func\ionat ~i 
Compartimentul Registrul Agricol , Serviciul Gestionare Hotarari ClM §i Dispozi\ii 
Primar, Oficiul Arhiva §i Centrul de Informare Ceta\eni. 

In executa rea atribu\iilor ce revin primarului, ca ~ef al administra\iei publice 
locale §i al aparatului propriu de specialitate, 0 parte din atribu\ii au fost delegate 
celor doi viceprimari, in conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001 privind 
administra\ia publica locala, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
avand ca scop eficientizarea activita\ii, dar ~i cre§terea raspunderii acestora. 

2.1. DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIE PUBLICA 
LOCALA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA DIRECTIEI 
Conform organigramei, direc\ia are prevazut un numar de 23 de posturi din 

care 4 de conducere, 19 func\ii publice de execu\ie ~i un personal contractual. 
Componen\a direc\iei este urmatoarea: un director executiv, un ~ef serviciu 

juridic, un ~ef birou Autoritate Tutelara, un ~ef birou Registratura ~i Autorizare 
Activita\i Comerciale - vacant, 7 consilieri juridici din care doua vacante, 8 inspectori 
din care 2 posturi vacante, 3 referen\i ~i 1 muncitor. 
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Obiectul de activitate principal al direc\iei " reprezinta rezolvarea problemelor 
cu caracter juridic ale instituliei aduse la cuno~tin\a direc\iei ~i reprezentarea Tn 
instan\a Tn cauzele ~i la gradele de jurisdic\ie pentru care personalul angajat prime~te 
delega\ie, efectuarea de anchete socia Ie ~i emiterea de acte administrative Tn folosul 
minorilor ~i a persoanelor cu handicap, emiterea de autorizalii ~i avize conform 
hotararilor adoptate de Consiliul Local. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 

Compartiment Registratura Generala si Relatii cu Publicul 
Tn anul 2019, Registratura Generala a p'rimariei Municipiului Braila, a asigurat 

informarea directa a persoanelor cu privire la domeniile de competenla ale Unitalii 
Administrativ-Teritoriale a Municipiului Braila. Au fost Tnregistrate Tn programul ELO, 
un numar de 41455 cereri , adrese, sesizari, plangeri, citalii, comunicari, anchete 
sociale, rapoarte, referate. Tn aceea~i perioada au fost Tnregistrate 592 acte de 
procedura, atat Tn programul ELO, cat ~i Tn Registru , scriptic ~i a fost asigurata 
expedierea coresponden\ei Tn afara institu\iei (REC un nr. 4069 ~i cu AR - 1243). 

Avand Tn vedere Protocolul de colaborare, Tncheiat Tn data de 04.12.2018, 
Tntre Curtea de Apel Gala\i ~i U.A.T. Municipiul Braila , privind citarea ~i comunicarea 
actelor de procedura Tn format electronic, au fost Tnregistrate 2259 de e-mailuri 
reprezentand comunicari , cita\ii sau actelTnscrisuri depuse Tn procesele aflate pe rol. 

Serviciul Juridic Contencios 
Serviciul Juridic Contencios figureaza Tn "Organigrama aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Braila" anexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 575/2019 cu 
9 posturi: 

$ef Serviciu ; 
Consilier juridic grad profesional superior; 
Consilier juridic grad profesional superior - Tn data de 09.09.2019, mutat 
definitiv la Direc\ia Patrimoniu - Compartiment Eviden\a Gestionare ~i 
Monitorizare Patrimoniu conform Dispozi\iei nr. 3460109.09.2019; 
Consilier juridic grad profesional principal - Tncepand cu data de 08.04.2019, 
suspend at raport de serviciu, conform Dispozi\iei nr. 1471/05.04.2019 ~i 
Dispozi\iei nr. 3644/25.09.2019; 
Consilier juridic grad profesional asistent; 
Consil ier juridic grad profesional asistent; 
Consilier juridic grad profesional debutant; 
Consilier juridic grad profesional debutant vacant; 
Inspector grad profesional debutant vacant. 
Tn anul 2019, Serviciul Juridic Contencios din cadrul Primariei Municipiului 

Braila a Tnregistrat ~i solulionat un total de 3980 cereri cu caracter specific: probleme 
cu caracter administrativ, de autoritate tutelara, fond funciar, revendicari, de stare 
civila, notificari recuperari crean\a ~i diverse adeverinle . 

Activitatea consilierilor juridici membrii Tn comisie, ~i-au continuat procedura 
de aplicare a Legii nr. 10/2001 , Tn care conform Dispoziliei Primarului Municipiului 
Braila aveau stabilite atribulii de finalizare a solu\ionarii notificarilor. 

De asemenea, Tn cursul anului 2019, Serviciul Juridic Contencios, a 
reprezentat autoritalile administraliei publice locale Tntr-un numar de cauze civile 
dupa cum urmeaza: 

- 277 dosare; 
- 78 dosare solutionate favorabil ; 

99 dosare Tn curs de solu\ionare; 
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22 dosare au primit solutii nefavorabile; 
11 dosare sunt suspendate; 
67 dosare repartizate celor doi functionari care au avut raporturi de serviciu 
pan a la data de 05.04.2019, respectiv 09.09.2019. 

Atributiile consilierilor juridici au fost extinse ~i pentru activitatea de autoritate 
tutelara concretizata In 1278 cereri ~i sesizari solution ate In termenul legal ace~tia 
vizand de legalitate propunerile fa cute de Biroul de Autoritate Tutelara. 

Consilierii juridici au participat ~i la alte activitati care acopera Intreaga arie de 
competenia a executivului local, astfel : 

1. Au fost desemnaii, prin dispoziiii ale primarului, sa participe la un numar de 
61 de comisii de evaluare ~i implementare pentru licitaiii organizate de Directia 
Strategii, Programe ~i Proiecte de Dezvoltare , Relatii Internationale ~i Direciia 
Achiziiii Publice, Licitaiii ~i Parteneriat Public Privat; 

2. Au participat la comisiile de licitaiii , organizate In vederea concesionarii sau 
Inchirierii domeniului public ~i privat apartinand Municipiului Braila ; 

3. Au participat la procedurile de achiziiii publice de servicii prod use ~i lucrari 
concretizate prin contracte; 

4. Au acordat asistenia juridica ~i au reprezentat instituiia In aciiuni avand ca 
obiect anularea proceselor - verbale de contraveniie; 

5. Au fost solutionate adresele de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea 
Proprietatilor Bucure~ti ~i continua procesul solutionarii ; 

In concluzie, Serviciul Juridic functioneaza cu deficit de personal, fiind 
imperios ocuparea prin concurs a tuturor posturilor vacante. 

Biroul de Autoritate Tutelara 
Biroul de Autoritate Tutelara, lsi desfasoara activitatea In Mun. Braila , , , 

Str. Mihai Eminescu, Nr. 33, iar principalul obiect de activitate II reprezinta efectuarea 
anchetelor psihosociale prin verificari In teren, cu respectarea termenelor acordate, la 
solicitarea instantelor de judecata din municipiu ~i din tara, In dosare avand ca obiect 
cauze privind minori si familie . 

In cursul anului 2019, Biroului de Autoritate Tutelara i-au fost repartizate spre 
solutionare 2049 de cereri ~i sesizari, to ate solutionate In termen legal astfel: 

- 1278 anchete psihosociale efectuate la solicitarea instantelor de judecata 
din municipiu ~i din tara pentru: exercitarea autoritatii parinte~ti , stabilire domiciliu, 
program ore de vizitare minori, modificari masuri minori, stabilire/majorare/diminuarel 
sistare pensie de Intretinere minori , precum ~i pentru adultii care au Implinit varsta de 
18 ani ~i urmeaza 0 forma de Invatamant, pana la Implinirea varstei de 18 ani, 
delegarea temporara a exercitarii autoritatii parinte~ti, ordin de protectie, instituirea 
curatelei sau tutelei In cazul minorilor ~i persoanelor bolnave; 

- 12 anchete sociale efectuate la solicitarea instantelor de judecata ~i 
organelor de politie In cauze penale cu inculpati; 

- 23 de asistari la Birourile Notariale Publice In cazul persoanelor varstnice 
care au Incheiat contracte de Intretinere In conformitate cu prevederile Legii 
nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice , republicata , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- 1 asistare a unui minor la organele de politie, Intr-un dosar In care acesta a 
avut calitatea de martor; 

- 166 dispozitii de curatela speciala Intocmite pentru reprezentarea sau 
asistarea minorilor ~i persoanelor puse sub interdictie, la birourile notariale publice, In 
vederea dezbaterii procedurilor succesorale sau perfecta rea unor acte de vanzare
cumparare a unor bunuri ce apartin minorilor/persoanelor puse sub interdicttie , 
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precum ~i In cazul In care aceste categorii de persoane au dobandit In patrimoniu 
bunuri, prin contracte de vanzare-cumparare sau dona\ie; 

- 166 referate de ancheta sociala efectuate cu ocazia Intocmirii dispozi\iilor 
de curatela speciala; 

- 29 autorizari de retragere sume de bani din conturi bancare apartinand 
minorilor/persoanelor puse sub interdic\ie, depuse cu clauza de retragere numai cu 
autorizarea Autoritatii Tutelare; 

- 29 referate de ancheta sociala Intocmite cu ocazia autorizarilor de retragere 
a unor sume de bani din conturi bancare apartinand minorilor/persoanelor puse sub 
interdic\ie, depuse cu clauza de retragere numai cu autorizarea Autorita\ii Tutelare; 

- 18 descarcari de gestiune acordate tutorilor minorilor/persoanelor puse sub 
interdic\ie, urmare a depunerii de catre ace~tia a darilor de seama anuale sau 
generale (Ia Incheierea activita\ii) ; 

- 18 referate de ancheta sociala Intocmite cu ocazia acordarii descarcarii de 
gestiune tutorilor minorilor/persoanelor puse sub interdic\ie; 

- 19 anchete sociale efectuate la solicitarea Serviciului de Medicina Legala 
Jude\ean Braila, In cazul minorilor care au savar~it infrac\iuni; 

- 104 anchete psihosociale solicitate de birourile notariale din municipiu ~i din 
tara, pe rolul carora s-au aflat dosare de desfacere prin acord a casatoriilor din care 
au rezultat copii minori; 

- 90 anchete socia Ie Intocmite la solicitarea Direc\iei de Asisten\a Sociala 
Braila In dosare privind acordarea indemniza\iei cre?tere copil pana la Implinirea 
varstei de doi ani sau a stimulentului de insertie, In cazul In care parin\ii nu sunt 
casatori\i ; 

- 85 lucrari solu\ionate reprezentand coresponden\a cu institu\ii ~i ceta\eni; 
- 11 inventarieri ale bunurilor aflate In patimoniul minorilor ~i persoanelor puse 

sub interdic\ie . 
Func\ionarii biroului efectueaza zilnic deplasari In teren pentru efectuarea 

anchetelor psihosociale ~i acorda rela\ii ~i lndrumari publicului peten!. 
9i pentru anul 2020, func\ionarii publici care l~i desfa~oara activitatea In 

cadrul Biroului de Autoritate Tutelara l~i propun solu\ionarea tuturor cererilor ~i 
sesizarilor Intr-un timp cat mai scurt posibil, cu respectarea termenelor prevazute de 
lege ~i a celor acordate de instan\ele de judecata, dar ~i 1mbunata\irea ~i 

eficientizarea constanta a rela\iilor cu publicul petent ~i cu institu\iile colaboratoare. 

Compartiment Autorizare Activitiiti Comerciale 
Activitatea compartimentului consta In preluarea ~i prelucrarea 

documenta\iilor depuse de catre operatorii economici, In vederea emiterii/vizarii 
Avizelor/Autoriza\iilor de func\ionare conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
~i In conformitate cu Regulamentul privind organizarea §i desfa§urarea activitatilor 
comerciale §i a serviciilor de piata In Municipiul Braila aprobat prin H.C.L.M. 
nr. 390/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In anul 2019, activitatea a fost asigurata de patru func\ionari publici: 
- inspector grad profesional asistent; 
- inspector grad profesional asistent; 
- consilier juridic grad profesional superior In cadrul Serviciului Juridic 

Contencios deta~at la Compartimentul Autorizari Activita\i Comerciale Incepand cu 
data de 02.06.2014 ; 

- inspector grad profesional principal In cadrul Compartimentului de 
Registratura Generala ~i Rela\ii cu Publicul, deta~at la Compartimentul Autorizari 
Activita\i Comerciale lncepand cu data de 20.03 .2017; 
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In perioada 01 .01 .2019 - 31 .12.2019, au fost fntocmite, fnregistrate, prelucrate 
sau emise un numar total de 6781 documente, reprezentand : 

- 799 avize de func!ionare emise conform Regulamentului privind organizarea 
~i desfa~urarea activita!ilor comerciale ~i a serviciilor de pia!a fn Municipiul Braila 
aprobat prin H.C.L.M. nr. 390/2016, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- 124 autoriza!ii de func!ionare pentru alimenta!ie publica (permanente 9i 
temporare) potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare 9i in conformitate cu Regulamentul privind organizarea ~i 

desfa~urarea activita!ilor comerciale ~i a serviciilor de pia!a in Municipiul Braila 
aprobat prin H.C.L.M. nr. 390/2016, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- 984 referate de anulare a avizelor de functionare in conformitate cu H.C.L.M. 
nr. 381/2009 privind Stabilirea impozitelor ~i taxelor locale aplicabile in anul fiscal 
2010, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. 
nr. 390/2016, privind organizarea ~i desfa~urarea activitalilor comerciale ~i a 
serviciilor de piata in Municipiul Braila , cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- 984 dispozitii de anulare a avizelor de func!ionare in conformitate cu in 
conformitate cu H.C.L.M. nr. 381/2009 privind Stabilirea impozitelor ~i taxelor locale 
aplicabile in anul fiscal 2010, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i 
Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. nr. 390/2016, privind organizarea ~i 

desfa~urarea activitatilor comerciale ~i a serviciilor de piata in Municipiul Braila, cu 
modificarile 9i completarile ulterioare; 

- 42 referate de anulare a autorizatiilor de functionare pentru alimentalie 
publica, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile 9i 
completarile ulterioare 9i Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 390/2016, privind 
organizarea ~i desfa~urarea activitatilor comerciale ~i a serviciilor de piata in 
Municipiul Braila, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- 42 dispozitii de anulare a autorizatiilor de functionare pentru alimentatie 
publica, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare 9i Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 390/2016, privind 
organizarea ~i desfa~urarea activitatilor comerciale ~i a serviciilor de piata in 
Municipiul Braila, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- 3261 vize (taxa anuala) aplicate avizelor de functionare conform 
Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 390/2016, privind organizarea ~i 
desfa~urarea activitatilor comerciale ~i a serviciilor de pia!a in Municipiul Braila, cu 
modificarile 9i completarile ulterioare; 

- 245 vize (taxa anuala) aplicate autoriza!iilor de functionare pentru alimentatie 
publica (permanente 9i temporare) potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i conform Regulamentului aprobat prin 
H.C.L.M. nr. 390/2016, privind organizarea ~i desfa~urarea activitatilor comerciale ~i 
a serviciilor de piata in Municipiul Braila, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- 55 anexe, in ceea ce prive9te modificarile programului de functionare; 
-17 duplicate AvizlAutorizatie de functionare emise dupa data de 01.01 .2017, 

eliberate fn baza Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 390/2016, 2016 privind 
organizarea ~i desfa~urarea activitatilor comerciale ~i a serviciilor de piata in 
Municipiul Braila, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- 228 adrese privind completarea documentatiilor, conform propunerilor 
membrilor Comisiei de analiza 9i avizare a documentatiilor, constituita prin Dispozitia 
Primarului nr. 621/02.02.2017, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. 
nr. 390/2016, privind organizarea ~i desfa~urarea activitatilor comerciale ~i a 
serviciilor de piata in Municipiul Braila , cu modificarile 9i completarile ulterioare. 

- Notificari agenti economici care nu au vizat (achitat taxa anuala) autorizatiile 
de functionare pentru alimentatie publica, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul 
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Fiscal, cu modificarile l?i completarile ulterioare l?i Regulamentului aprobat prin 
H.C.L.M. nr. 390/2016 , privind organizarea ~i desfa~urarea activitatilor comerciale ~i 
a serviciilor de piata In Municipiul Braila , cu modificarile :;;i completarile ulterioare; 

- Notificari agenti economici care nu au vizat (achitat taxa anuala) pentru 
avizele de functionare conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 390/2016, 
cu modificarile l?i completarile ulterioare, privind organizarea ~i desfa~urarea 
activitatilor comerciale ~i a serviciilor de piata In Municipiul Braila ; 

- Adrese catre agentii economici care nu l?i-au ridicat Avizul/Autorizatia de 
functionare; 

- Raspunsuri la sesizarile primite cu privire la activitatea unor operatori 
economici; 

- Anexe la cererea de inscriere la masa credala pentru agentii economici aflati 
In procedura insolventei; 

- Diverse. 
Activitatea Compartimentului Autorizari Activitati Comerciale In anul 2019 s-a 

desfal?urat conform H.C,L,M. nr, 390/2016 privind organizarea ~i desfa~urarea 

activitatilor comerciale ~i a serviciilor de piata In Municipiul Braila, cu modificarile l?i 
completarile ulterioare, 

Aplicabilitatea Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 390/2016, privind 
organizarea ~i desfa~urarea activitatilor comerciale ~i a serviciilor de piata In 
Municipiul Braila, cu modificarile l?i completarile ulterioare, a implicat preluarea, 
prelucrarea l?i completarea, pentru fiecare punct de lucru deschis pe raza 
Municipiului Braila, In registrele de evidenta scriptice, precum l?i In softul 
implementat la compartiment,. 

Totodata, activitatea functionarilor a implicat l?i participarea saptamanala la 
Comisia de analiza l?i avizare a documentatiilor depuse In vederea emiterii 
Avizelor/Autorizatiilor de functionare, constituita prin Dispozitia Primarului 
nr. 621/02.02 ,2017 , conform H,C.L.M, nr. 390/2016 privind organizarea ~i 

desfa~urarea activitatilor comerciale ~i a serviciilor de piata In Municipiul Braila , cu 
modificarile l?i completarile ulterioare. 

Avand In vedere achizitionarea programului soft, In noiembrie 2017, In anul 
2019 a fost continuata completarea bazei de date infomatizate, prin scanarea l?i 
pregatirea pentru arhivarea documentatiilor primite In anii precedenti l?i a celor 
primite In anu12019. 

Dupa implementarea soft-ului pentru avize/autorizatii de functionare, baza de 
date creata a fost atal?ata bazei de date din programul LocalTax, l?i totodata aceasta 
a fost actualizata prin introducerea unui numar de 1316 de avize de functionare din 
perioada 2010-2016, 

Pentru anul 2020 l?i avand In vedere H.C.L.M. 575/31.10.2019 privind 
"Reorganizarea activitatii unor componente ale structurii organizatorice, 
transformarea unor functii publice, conform prevederilor O.U,G. nr, 57/2019 l?i 
transformarea unor functii contractuale vacante, In func\ii publice pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Braila", Biroul Registratura l?i Autorizari 
Activitati Comerciale Il?i propune aplicarea In conditii optime a Regulamentului 
aprobat prin H.C,L.M. nr. 390/28,11 ,2016 , cu modicarile l?i completarile ulterioare, 
finalizarea scanarii l?i arhivarii documenta\iilor primite In anii anteriori l?i 
Imbunatatirea programului soft, In vederea modernizarii In permanenta a serviciilor 
oferite cetatenilor si a cresterii eficientei si eficacitatii activitatii desfasurate, 

• ,. • I I I I 
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2.2. DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE LOCALE 

STRUCTURA ~I COMPONENTA DIRECTIEI 

1. Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice: 
- Compartiment ~onstatare Impunere i?i Inspec\ie Fiscala; 
- Compartiment Incasari Venituri Bugetare si Eliberari Certificate Fiscale; 
- Compartiment Prim ire, Verificare i?i inreg i~trare Documente Fiscale. 

2. Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice 
3. Serviciul Urmarire incasare Impozite l?i Executari Silite: 

- Compartiment Executari Silite; 
- Compartiment Valorificare Bunuri. 

4. Serviciul Informatica - Administrarea Datelor Fiscale l?i Bugetare: 
- Compartiment Informatica; 
- Compartiment Administrarea i?i Implementarea Datelor Fiscale i?i Bugetare, 

Rela\ii Publice. 
5. Serviciul Contabilitate Publica: 

- Compartiment Contabilitatea Veniturilor i?i Cheltuielilor Bugetare; 
- Compartiment Contabilitate Generala . 

6. Serviciul Buget - Finante: 
- Compartiment Datorie Publica Locala. 

in anul 2019, numarul total al personalului din cadrul Direc\iei a fost de 86, din 
care: 

- 8 func\ii publice de conducere ; 
- 77 func\ii publice de execu\ie; 
- 1 func\ie personal contractual. 

1. Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice 

Obiect de activitate principal 
Stabilirea impozitelor, taxelor i?i a altor venituri datorate bugetului local de 

catre contribuabilii persoane fizice . 
Sinteza activitatii pe anul 2019 

in anul 2019, au fost efectuate de catre personalul Serviciului Constatare 
Impunere Persoane Fizice urmatoarele operatiuni pentru un numar total de cel pu\in 
116.105 roluri: 

- s-au inregistrat ~i solutionat peste 80.752 cereri , declara\ii ~i adrese primite 
de la persoane fizice, agenti economici , judecatorii, politie, executori judecatore~ti , 
executori bancari, etc., din care: 

- 32.970 declaratii de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri , cereri 
pentru scoaterea din eviden\a fiscala a cladirilor i?i terenurilor, cereri pentru aplicarea 
scutirilor conform prevederilor Legii nr. 227/2015 i?i a H.C.L.M. nr. 711/2018 , diverse 
comunicari de la instu\ii publice (Poli\ie, Parchet, Judecatorie, Executori 
judecatorei?ti , ~ . a . ) , declaratii de impunere i?i declara\ii rectificative pentru taxa de 
salubrizare etc.; 

- 18.518 certificate de atestare fiscala pentru persoanele fizice privind 
impozitele ~i taxele locale, pentru instrainarea de bunuri mobile sau imobile , ipoteci, 
licitatii, ajutoare sociale, succesiuni, etc.; 

- peste 24.667 declaratii fiscale pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de 
trasport i?i declaraiii pentru scoaterea din evidenia fiscala a mijloacelor de transport 
inregistrate in R.E.M.T.I. ; 

- 4.597 adrese privind amenzi contraven\ionale ; 
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- au fost intocmite ~i eliberate un numar de 204.266 chitante reprezentand 
incasarea de impozite ~i taxe pe teren , cladiri , auto, taxe firma, cheltuieli urmarire , 
amenzi, concesiuni , chirii , inchirieri, etc.; 

- au fost inregistrate 9i operate in eviden\a fiscala un numar de 16.580 pla\i cu 
cardul bancar (6.793.963 lei) prin sistemul EPOS 9i un numar de 7.342 pla\i 
(2.093.906 lei) prin sistemul SNEP, intocmindu-se un numar de 488 ordine de plata 
pentru transferul sumelor din contul colector pe conturi de debit; 

- s-au intocmit un numar de 981 ordine de plata privind compensarea unor 
debite cu sumele din suprasolviri rezultate din radieri auto, vanzari de terenuri, cladiri, 
etc.; 

- au fost sanctionati un numar de 94 contribuabili pentru nedepunerea sau 
depunerea cu intarziere a declaratiilor de impunere pentru teren , cladiri, auto, etc, 
suma totala incasata fiind de 1.752 lei; 

- incasarile pe principalele surse de venit ale bugetului local au fost: 
- impozit cladiri = 12.688.914 lei 
- impoziUtaxa teren = 4.126.195 lei 
- impozit mijloace de transport = 9.683.389 lei 
- concesiuni, chirii, inchirieri = 1.116.857 lei 
- taxa urgen\a certificat = 171 .060 lei 
- amenzi = 9.748.708 lei 

2. Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice 

Obiect de activitate principal 
La 31 decembrie 2019, in baza de date a serviciului erau inscri~i un numar de 

6.338 agenti economici activi. Totodata, evidentiem faptul ca, in anul2019, un numar 
de 168 agen\i economici au intrat sub inciden\a Legii nr. 85/2014, privind procedurile 
de prevenire a insolventei 9i de insolven\a sau alte stari speciale precum: dizolvare 9i 
lichidare pentru care s-au intocmit cereri de inscriere a creantelor in tabelul 
creditorilor. 

Tn perioada analizata, in cadrul serviciului s-au desfa9urat, in principal , 
urmatoarele actiuni: 

- s-au inregistrat, verificat 9i implementat in programul informatic un numar 
de 7.851 de declara\ii de impunere (cladiri, teren , mijloace auto, vehicule lente, firma, 
reclama, publicitate, spectacole etc.); 

- au fost eliberate 7.186 certificate de atestare fiscala pentru persoane 
juridice privind impozite, taxe locale 9i alte venituri ale bugetului local, pentru 
licita\ii/instrainari bunuri/ipoteci/prelungiri linii de crediUprograme de finan\are etc.; 

- s-au inregistrat 9i solu\ionat un numar de 3.099 cereri venite din partea unor 
agen\i economici, executori judecatore9ti, lichidatori, politie , instante judecatore~ti , 
parchet, ANAF, etc. 

- s-au luat in debit 25 contracte noi de inchiriere, 15 contracte de 
concesiune/superficie 9i s-au operat in eviden\a fiscala 127 de acte adi\ionale la 
contractele existente (prelungiri termene, cesiuni , modificari obiect, rezilieri, novari); 

- s-au intocmit un numar de 157 ordine de plata, conform referatelor de 
compensare/restituire/repartizare; 

- s-au em is 9i transmis 2.421 extrase de cont 9i 467 adrese de instiin\are 
privind tarifele/pre\urile actualizate pe anul 2019, aferente contractelor de concesiune 
9i inchiriere; 

- s-au em is 177 borderouri de corespondenta pentru transmiterea unui numar 
de 5.598 plicuri catre contribuabili - persoane juridice; 
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- s-au efectuat un numar de 14 rapoarte de inspec\ie fiscala; 
- au fost sanc\iona\i contraven\ional pentru nedepunerea sau depunerea cu 

intarziere a deciara\iilor de impunere 20 agen\i economici, suma totala a amenzilor 
aplicate fiind de 2.982 lei ~ i a celei incasate de 2.982 lei; 

- s-au em is catre agen\i economici un numar de19.949 chitan\e ~ i s-au 
efectuat un numar de 2.765 pla\i cu cardul; 

Situatia incasarilor de la persoane juridice, pe principalele surse de venit ale 
bugetului local , in comparatie cu incasarile pe anul 2018, a fost: 

NR. SURSA COD NIVELUL % 
CRT. iNCASARILOR 

- mii lei-
An 2018 An 2019 

1. Impozitltaxa ciadiri 07.01 .02 14.726 16.267 110,46 
2. Impozitltaxa teren 07.02.02 3.095 2.849 92,05 

3. 
Impozit mijloace 16.02.02 3.107 3.712 119,47 
transport<12 to 

4. 
Taxa firma/reciama 

18.50.00 353 404 114,45 
publici!. P.J 

5. 
Taxa concesiunil 

30.05.30 5.869 6.170 105,13 
inchiriere P.J. 

6. 
Impozit mijloace 5033 824 924 112,14 
transport> 12to 

7. TOTAL GENERAL 27.974 30.326 108,41 

Din macheta prezentata mai sus, rezulta 0 cre~tere a incasarilor, pe total 
surse , de 8.41% . 

La nivelul anului 2019, incasarea pe sursa impozit profit a fost de 311 mii lei. 
Structura incasarilor, pe principalele surse provenite de la persoanele juridice, 

pe anu12019, este eviden\iata in urmatoarea diagrama: 

intuirl 2019 (mii leI) 

~---

__ ,I"""'1odbI 

. 11TIfIO,l'Il '·""''''' 

1 ... r.""f'« I,"'".~.Iklt.'J 

. , ""', • • " .... I/ .. ,IIIoI<f.<'J . 

. ' .... 'iI"" ... "c" .... ,.n.lll. 

Din totalul creantelor fiscale ramase neincasate la 31 decembrie 2019, in 
sum a de 67.664.504 lei , un procent de 75,72% (51.237.634 lei) iI reprezinta debitele 
societa\ilor comerciale aflate in procedura de insolven\a (reorganizare sau faliment) . 
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3. Serviciul Urmarire incasare Impozite ~i Executari Silite 

Obiect de activitate principal 
Recuperarea impozitelor, taxelor locale, a sanctiunilor contraventionale ~i 

Incasarea altor titluri executorii de la persoane fizice ~i juridice, prin aplicarea 
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedurii Fiscalii, cu modificiirile ~i 
completiirile ulterioare. 

Sinteza activitatii pe anul 2019 
Executarea silitii a creanlelor fiscale s-a efectuat prin emiterea de titluri 

executorii In baza prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedurii Fiscalii , 
cu modificiirile ~i completiirile ulterioare ~i a altor titluri executorii emise potrivit 
legislatiei In vigoare. 

Aceasta Incepe prin comunicarea somaliei, Insolitii de un exemplar al titlului 
executoriu . Dacii In termen de 15 zile de la comunicarea somaliei nu se stinge 
debitul, executa rea silitii se continuii cu aplicarea miisurilor de executare silitii . 

Activitiiti de organizare ~i arhivare a dosarelor de executare 
Documentele emise In cadrul procedurii de executare silitii se arhiveazii atat 

electronic, cat ~i fizic In spatiile special amenajate la adresa unde functioneazii 
serviciul. 

Emiterea ~i transmiterea de somatii, aplicarea masurilor de executare 
silitii 

Tn cursul anului 2019, au fost generate ~i comunicate prin po~tii cu scrisoare 
recomandatii cu confirmare de primire: 

- 22.025 somatii pentru creante In cuantum de 14.468 mii lei transmise la 
persoane fizice ~i juridice; 

- 16.330 popriri pentru creante In cuantum de 34.126 mii lei transmise tertii or 
pentru persoane fizice ~i juridice. 

Procese-verbale de constatare a contraventiilor 
S-au debitat ~i s-a declan~at executarea silitii pentru 9.071 procese-verbale 

de constatare a contraventiei pentru persoane fizice ~i juridice - pentru suma de 
4.924 mii lei. 

S-au Intocmit 683 de procese-verbale de ciarificare/sciidere amenzi pentru 
contraventiile achitate In termenul legal de 48 de ore/15 zile ~i pentru cele 
transformate de ciitre instanta de judecatii In ore de muncii In folosul comunitiitii. 

Sistarea popririlor 
Au fost emise 248 de adrese de sistare a popririi asupra disponibilitiitilor 

biine~ti pentru persoane juridice ~i 13.540 pentru persoane fizice. 
Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobilelimobile 
Tn conformitate cu prevederile actelor normative In vigoare , s-a procedat 

pentru un numiir de 518 dosare de executare la sechestrarea bunurilor imobile aflate 
In proprietatea debitorilor. 

Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare a solicitat de Indatii 
biroului de carte funciarii efectuarea inscriptiei ipotecare, comunicandu-se astfel 
institutiei noastre, Incheieri de carte funciarii prin care s-a intabulat dreptul de ipotecii 
In favoarea Municipiului Briiila . 

Suma debitelor persoanelor fizice ~i juridice Incasate in anul 2019 
Declan~area executiirii silite ~i aplicarea miisurilor de executare silitii au 

determinat Incasarea la bugetul local al municipiului Briiila a sumei de 9.443 mii lei, 
sumii ce reprezintii debite restante datorate de persoane fizice ~i juridice 

Dosare de insolvabilitate 
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S-a promovat 1 ac\iune de deschidere a procedurii speciale de insolven\a, 
procedura reglementata de Legea nr. 85/2006, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Procese-verbale de scadere 
Ca urmare a bunei colaborari cu Tribunalul Braila si Oficiul Registrului 

Comerlului, Serviciul Urmarire Tncasare Impozite ~i Executari' Silite a intocmit un 
numar de 253 de procese-verbale de scadere debite pentru societa\i comerciale 
radiate in baza Legii insolven\ei deoarece prin Sentin\e Civile s-a dispus inchiderea 
procedurii insolven\ei ~i radierea debitorilor din eviden\ele Registrului Comerlului. 

Dosare aflate pe rolul instantelor de judecata 
Consilierii juridici reprezinta interesele institu\iei noastre in 168 dosare aflate in 

acest moment pe rolul instan\elor de judecata de diferite stadii. 

4. Serviciul Informatica - Administrarea Datelor Fiscale !,'i Bugetare 

Obiect de activitate principal 
Fundamentarea, implementarea ~i urmarirea realizarii unei organizari capabile 

sa analizeze, asimileze ~i sa valorifice facilitatile oferite de societatea informationala, 
necesare pentru cre~terea performantelor in procesul de administrare ~i 

implementare a activitatilor fiscale ~i bugetare. 

Sinteza activitatii pe anul 2019 
Principale activita\i derulate in anu12019: 
- intre\inerea infrastructurii de re\ea (intranet/metropolitan) ~i a conexiunilor la 

internet (deblocare switch-uri, cablare structurata , configurare interfe\e client, 
detectare ~i rezolvare situa\ii speciale - flood, coliziuni); 

- lucrari de depanare ~i intre\inere sta\ii de lucru (instalare/reinstalare sisteme 
de operare ~i aplica\ii client, devirusare ~i cura\are spyware/adware/malware, 
inlocuire componente defecte, condensatori, desprafuire, etc.); 

- instalarea, configurarea ~i men\inerea in stare de func\ionare a serverelor ~i 
aplica\iilor/bazelor de date deservite de acestea (registratura electronica, impozite ~i 
taxe, sistem de gestiune interna, portal, legisla\ie, servicii online); 

- monitorizare, configurare servicii critice (mail , vpn , dhcp, samba, apache, 
iis, tomcat, vsftpd, pfsense, oracle, sqlserver, elo, virtualizare, wordpress, etc.) ; 

- intre\inere imprimante (cura\are toner rezidual, blocaje hartie, cura\are role, 
configurare interfa\a re\ea , inlocuire componente uzate/defecte) ; 

- suport tehnic privind gestionarea conturilor de utilizator, a po~tei 

electronice, a serviciilor de internet, schimbari de parole, setari locale, rapoarte ; 
- asisten\a de specialitate privind actualizarea informa\iilor publicate pe site-ul 

institu\iei conform adreselor compartimentelor direct interesate ; 
- realizarea de documenta\ii tehnice (caiete sarcini, specifica\ii) ; 
- asigurarea sprijinului logistic ~i tehnic de specialitate legat de organizarea in 

bune condi\ii a concursurilor de ocupare a func\iilor vacante ; 
- configurare ~i verificare software centrala telefonica, optimizarea costurilor 

in perioadele de varf; 
- asigurarea sprijinului tehnic de specialitate privind procedurile informatice 

legate de Sistemul Na\ional Electronic de Pla\i privind municipiul Braila , conform 
prevederilor H.G. nr. 1235/2010, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- actualizare infrastructura software pentru realizarea legaturilor 
metropolitane cu centre Ie de incasare a impozitelor ~i taxelor locale; 

- administrare ~i configurare module sistem de Management documente 
(EL010); 

- s-au actualizat modulele de Regularizari Taxe Autoriza\ii de Construire, 
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legea 10, Dosare Instan\a Juri~ti - aplica\ii software dezvoltate Tn cadrul mediului de 
programare ElO Enterprise. 

- administrare ~i actualizare modul de eviden\a a avizelor/autoriza\iilor de 
func\ionare ~i integrarea cu modulul de Casierie; 

- actualizarea ~i reconfigurarea procedurilor informatice privind sistemul de 
management documente (Redimensionare contoare, salvare date, verificare ~i 
rulare script-uri); 

- Tnlocuire platforma software site-uri cu un nou sistem de management al 
con\inutului; 

- actualizare ~i administrare module site-uri platforma Word Press; 
- realizare module REST interfa\are platforma WordPress; 
- administrare platforma de programari online acte de identitate 

ci.programari.primariabr.ro. 
- administrare aplica\ie informatica subunita\i (Buget-Contabilitate) 
- suport tehnic legat de activitatea utilizatorilor aplica\iei de impozite ~i taxe 

locale ~i gestiune interna ERP (schimbari parole, setari locale, rapoarte etc.); 
- rezolvarea problemelor aparute Tn exploatarea aplica\iilor implementate, 

escaladand incidentele ce nu pot fi solu\ionate la nivel local, catre serviciul suport al 
furnizorului, testa rea modificarilor efectuate ~i Tn functie de rezultate implementarea 
Tn versiunea de produc\ie; 

- dezvoltare, testare ~i implementare de module software ce extind aplicatiile 
de baza, Tn cadrul furnizat de acestea (VBAlAccess-Excel, Java/Spring, 
JavaScripUReact, EloScript, SQl - Microsoft SQl Server, MariaDB, PLlSQl- Oracle); 

- au fost realizate script-uri software pentru export date/raportare aferente 
aplicatiei de Impozite ~i Taxe locale (proceduri SQl respectiv proceduri stocate 
PLlSQl - module export pentru situatiile solicitate de catre Curtea de Conturi, 
rapoarte cerute de catre conducere, respectiv situatii Tnchidere/deschidere an, 
rapoarte VBA/Microsoft Access). 
Activita\ile desfa~urate s-au materializat Tn: 

- actualizari program legislativ lex-Expert - aprox.160 actualizari; 
- postari, actualizari, configurari pentru site-urile institu\iei (incluzand 

declaratii avere ~i interese, anunturi, comunicate, achizitii publice, consultare online, 
dispozi\ii, situa\ii financiare, declaratii casatorii, alegeri, proiecte, ~edinte ClM -
aprox. 3.200 interventii); 

- interventii calculatoare tip client - aprox. 450 cazuri (devirusari, recuperare 
date, repara\ii, instalare software ~i sisteme de operare); 

- interventii calculatoare tip server sute de incidente (de la 
configurari/instalari de ma~ini virtuale pana la Tnlocuire de subansamble hardware). 

- interventii la echipamentele active ~i pasive de retea - peste 250 incidente 
rezolvate (de la simple restartari de echipamente, detectare flood pana la reinstalari 
de firmware ~i reparatii hardware/schimb de condensatori sau surse de alimentare, 
Tnlocuire cabluri, mufe etc.) 

- s-au efectuat salvari de date - zilnic - verificari backup - saptamanal 
- proceduri Tnchidere/deschidere an fiscal - toate procedurile se desfa~oara 0 

singura data pe durata a 30 zile Tn lunile decembrie/ianuarie Tn fiecare an. 
- Tnregistrarea a 5.138 documente interne, 4.906 documente externe ~i 

Tnregistrarea spre vizare Control Financiar Preventiv a 6.643 de documente. 
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5. Serviciul Contabilitate Publica 

Obiect de activitate principal 
Asigura inregistrarea cronologica ~i sistematica, prelucrarea, raportarea ~i 

pastrarea informajiilor cu privire la pozijia financiara potrivit reglementarilor normative 
specifice in domeniul financiar-contabil. 

Sinteza activitatii pe anul 2019 
- inregistrarea in contabilitate a veniturilor prin casa ~i banca conform 

extraselor de cont emise de Trezoreria Municipiului Braila , aferente clasificajiei 
bugetare elaborate de Ministerul de Finanje, restituire garanjii de participare la 
licitajiile organizate de Municipiul Braila ; 

- asigurarea pastrarii evidenjei contabile a tuturor categoriilor de venituri; 
- organizarea contabilitajii cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a 

mijloacelor extrabugetare ~i a fondurilor cu destinajie speciala; 
- inregistrarea in evidenja contabila a operajiunilor generate de proiectele 

europene; 
- inregistrarea statelor de plata aferente drepturilor salariale ale angajajilor 

proprii; 
- asigurarea verificarii documentelor justificative care certifica achitarea 

obligajiilor financiare ~i rambursarea e~alonarilor la plata; 
- asigurarea intocmirii balanjei de verificare avand in vedere concordanja 

dintre conturile analitice ~i sintetice, inregistrarea operajiunilor aferente rezultatelor 
inventarierii bunurilor patrimoniale ~i intocmirea situajiilor financiare lunare, 
trimestriale ~i anuale; 

- efectuarea operajiilor de incasari ~i plaji in numerar; 
- virarea obligajiilor de plata la bugetul statu lui, bugetul asigurarilor sociale ~i 

alte rejineri (rate, popriri , etc) ~i intocmirea documentelor necesare efectuarii achitarii 
acestora la termenele prevazute de lege; 

- inregistrarea in mod cronologic ~i sistematic a operajiunilor privind mi~carea 
bunurilor ~i valorilor patrimoniale; 

- inregistrarea valorilor materiale ~i bane~ti pe baza de documente legal 
intocmite; 

- urmarirea ~i verificarea documentelor justificative care sa certifice plata 
furnizorilor; 

- asigurarea intocmirii ordinelor de plata pentru efectuarea de plaji catre 
furnizori ~i alte obligajii patrimoniale; 

- asigurarea intocmirii dispozijiilor de plata, acordarea de avansuri spre 
decontare ~i urmarirea decontarilor acestora; 

- asigurarea intocmirii filei de cec pentru ridicarea de sume din banca, 
respectand plafonul de plaji conform legislajiei in vigoare; 

- asigurarea inregistrarii in contabilitate a documentelor care stau la baza 
intrarii ~i ie~irii valorilor materia Ie din magazia entitajii . 

Din punct de vedere cantitativ a rezultat ca s-au intocmit 16.538 documente 
contabile: 

- 320 deconturi cheltuieli; 
- 390 dispozijii de plata-incasare; 
- 4.072 ordine de plata; 
- 8.577 propuneri de angajare, lichidare ~i ordonanjare la plata; 
- 50 declarajii la bugetul de stat ~i bugetul asigurarilor socia Ie; 
- 10.560 operajiuni in registrul de casa; 
- 12 balanje de verificare; 
- 4 situajii financiare trimestriale; 
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- 12 situatii financiare lunare; 
- 860 fi~e de cont ; 
- 144 file cec; 
- 560 fi~e mijloace fixe. 

6. Serviciul Buget - Finante 

Obiect de activitate principal 
Realizeaza activitatea de fundamentare ~i elaborare a proiectului de buget al 

municipiului Braila ~i activitatea de implementare ~i execu\ie a bugetului aprobat. 
Sinteza activitiitii pe anul 2019 
Principale activita\i derulate de Serviciul Buget-Finan\e In anul 2019: 
- elaborarea proiectului de buget, publica rea ~i supunerea aprobarii acestuia 

Consiliului Local Municipal, cu avizul Comisiei de specialitate; 
- efectuarea deschiderilor de credite bugetare, conform bugetului aprobat; 
- elaborarea fundamentarilor pentru rectificarea bugetului local ~i a bugetului 

general centralizat; 
- monitorizarea execu\iei bugetare a cheltuielilor de personal; 
- Intocmirea contului de execu\ie bugetara, trimestrial ~i anual, ~i supunerea 

acestuia aprobarii Consiliului Local Municipal; 
- analiza cererilor de finan\are din partea unita\ilor subordonate ~i transmiterea 

acestora spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit clasifica\iei 
bugetare; 

- centralizarea solicitarilor de finan\are a unita\ilor de Inva\amant privind: 
transport cadre didactice, drepturi elevi cu cerin\e educa\ionale speciale, burse elevi, 
transpot elevi, concursuri ~colare, cheltuieli de capital; 

deschiderea de credite bugetare pentru unita\ile subordonate, conform 
solicitarilor transmise de acestea; 

- completarea registrului de eviden\a a datoriei publice locale a institu\iei. 
Activita\ile desfa~urate s-au materializat In: 
- 8 fundamentari pentru bugetul local (bugetul ini\ial ~i 7 rectificari ale 

acestuia) ; 
- 8 fundamentari pentru bugetul general centalizat (bugetul ini\ial ~i 7 rectificari 

ale acestuia) ; 
- 1 fundamentare pentru redistribuire sume din TVA Intre unita\ile de 

Invatamant; 
- 5 conturi de execu\ie (3 trimestriale ~i 2 anuale din care unul previzionat ~i 

unul definitiv) ; 
- 312 cereri deschideri de credite; 
- 1.433 dispozi\ii repartizare credite bugetare; 
- 520 situa\ii monitorizare cheltuieli de personal; 
- 171 fi~e pentru alocari de credite bugetare; 
- 440 adrese privind comunicare prevederi buget unita\i subordonate .. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
Obiectivele vizeaza modul de implementare ~i de gestionare a resurselor ~i 

obliga\iilor financiare, ce urmeaza a fi asumate prin bugetul municipiului Braila pentru 
anul 2020, \inandu-se seama de: 

- asigurarea ~i menlinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparen\ei ~ i 

sustenabilita\ii pe termen mediu In utilizarea finan\elor publice locale; 
- gestionarea eficienta a finan\elor publice locale pentru a servi interesul 

public, asigurarea prosperita\ii economice ~i ancorarea politicilor bugetare Intr-un 
cadru durabil; 
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- gestionarea prudenta a resurselor :;;i obliga\iilor asumate :;;i a riscurilor fiscal -
bugetare; 

- asigurarea predictibilita\ii nivelului cotelor :;;i bazelor de impozitare sau 
taxare; 

- prioritizarea cheltuielilor asumate prin "Strategia de dezvoltare durabila a 
municipiului Braila 2014-2020". 

2.3. DIRECTIA DE STRATEGII, PROGRAME $1 PROIECTE 
DE DEZVOL TARE ECONOMICA, RELATIlINTERNATIONALE 

STRUCTURA!?I COMPONENTA DIRECTIEI 

Structura ~i componenta Directiei 
Conform organigramei , Direc!ia are prevazut un numar total de 19 posturi pe 

durata nedeterminata, din care 3 posturi de conducere :;;i 10 posturi pe durata 
determinta pentru implementarea proiectelor. Acestea sunt structurate In 2 servicii: 
serviciul Analize, Stud ii, Strategii, Elaborare Proiecte :;;i Programe de Dezvoltare cu 
10 posturi In doua compartimente: Strategii :;;i documentare administrativa :;;i 
Generare proiecte, :;;i serviciul Implementare, Monitorizare, Control Programe :;;i 
Proiecte de Dezvoltare cu 19 posturi In trei compartimente: Implementare proiecte, 
Monitorizare proiecte :;;i Rela\ii interna\ionale :;;i investitori, parteneriat public-privat. 
Men\ionam ca din cele 29 de posturi, 12 posturi sunt neocupate, 10 dintre acestea 
fiind In cadrul compartimentului implementare proiecte, practic acest compartiment 
avand doar posturi vacante. 

Obiect de activitate principal 
Principalele activitali ale Direc!iei se refera la realizarea de documente 

strategice de dezvoltare a municipiului , :;;i Intocmirea, depunerea i?i implementarea de 
proiecte cu finan\are europeana In acord cu documentele strategice de planificare i?i 
programare financiara, respectiv Planul Integ rat de Dezvoltare Urbana, Planul de 
Mobilitate Urbana Durabila si Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Braila. 

SINTEZA ACTIVITA"rll PE ANUL 2019 
Atragerea fondurilor europene reprezinta una dlntre principalele preocupari ale 

administra\iei brailene, deoarece resursele europene sunt esen\iale pentru realizarea 
proiectelor pe care Ie asteapta locuitorii municipiului. 

In anul 2019' s-au semnat contracte de finan\are In valoare de 
206.405.997,47 lei pentru 7 proiecte: 

1. Eficientizare energetica Corp C3 - Gradini\a cu program prelungit nr. 60 :;;i 
Internat L.P.S. 

2. Eficientizare energetica Gradini\a cu program prelungit nr. 36 "Furnicu\a" 
3. 0 administra\ie In slujba ceta\eanului 
4. Achizi\ie mijloace de transport public - tramvaie 
5. Achizi\ie mijloace de transport public - autobuze electrice 
6. Regenerare zone urbane degradate sector 2 
7. WIFI4EU Promovarea conectivitatii la internet In comunita\ile locale In 

Municipiul Braila 

Alaturi de proiectele pentru care au fost semnate contracte de finan\are noi, In 
anul 2019 s-au aflat In implementare urmatoarele proiecte: 

1. Eficientizare energetica Gradinita cu program prelungit nr. 48 "Luceafarul" 
2. Eficientizare energetica Gradini\a cu program prelungit nr. 47 "Pinochio" 
3. Dezvoltarea ecoturismului :;;i turismului educational In Municipiul Braila 
4. Reabilitare Castel de apa Gradina Publica, Braila 
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5. Sprijinirea Municipiului Braila pentru implementarea managementului 
calitatii In valoare totala de 27.816.049,15 lei. 

in luna decembrie a fost finalizat proiectul "Sprijinirea Municipiului Braila 
pentru introducerea managementului calita\ii" 

Alte 4 proiecte In valoare de aproximativ 27.856.054,16 lei au fost depuse ~i 
se afla In faza de evaluare: 

1. Reabilitare, modernizare ~i dotare 9coala Gimnaziala Mihai Viteazu , Braila 
2. Reabilitare, modernizare ~i dotare 9coala Gimnaziala Mihai Eminescu, Braila 
3. Modernizare transport electric pe Calea Galati 
4. Sta\ii de relncarcare pentru vehicule electrice In Municipiul Braila 

Proiectul Eficientizare energetica Gri'ldini\a cu program prelungit nr. 7 "Lizuca" 
se afla pe lista de rezerva , valoare totala proiect 3.181.792,70 lei. 

lar alte 8 proiecte In valoare de 243.326.587,60 lei se afla In etapa de 
precontractare: 

1. Modernizare transport electric Bd. Independentei 
2. Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru 
3. Modernizare transport electric pe 90seaua Baldovine~ti 
4. Consolidare, reabilitare, extindere ~i dotare Gradini\a cu program normal 

nr. 18 Braila 
5. Realizarea unei crese In cartierul Buzaului 
6. Reabilitare ~i dotare corpuri C1, C2 ~i C3 - Colegiul Tehnic "Costin 

D.Neni\escu", Braila 
7. Regenerare zone urbane degradate sector 1 
8. Regenerare economica ~i sociala In zone marginalizate din Municipiul Braila

investi\ii In facilita\i pentru agrement ~i locuri de joaca pentru copii 

Buget alocat pe priori tat i 

• transport public si mobilitate 

• spatii publice si protectia mediului 

• educatie 

• patrimoniu 

1. Transport public ~i mobilitate urbana. 

Pentru modernizarea transportului public Primaria Municipiului Braila a demarat 0 

am pia ac\iune de modernizare a infrastructurii de transport public. in acest sens prin 
fonduri europene se vor moderniza: 

13,493 km cale de rulare tramvai 
17,86 km carosabil 
16,55 km totuar 
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0,584 km pod 
4 intersectii semaforizate 

~i se vor realiza : 
6,15 km piste de biciclete 

Modernizarea transportului Tn comun prin achizi\ia de 12 tramvaie Tn valoare 
de 114.240.000 lei, a 17 autobuze electrice Tn valoare de 37.022.031 lei ~i 23 sta\ii 
de Tncarcare mijloace de transport electrice Tn valoare de 3.582.659,68 lei. 

Noile tramvaie vor fi dotate cu instala\ie de climatizare ~i Tncalzire, sistem 
audio - video de informare al calatorilor, pentru configurarea traseelor, a sta\iilor 
pentru fiecare traseu, a afi~arii ~i anun\arii sta\iilor de pe fiecare traseu sau a 
anun\urilor cu caracter publicitar, sistem de numarare a calatorilor, sistem de 
supraveghere video, sistem automat de taxare, gestiune management trafic, sistem 
de diagnoza a tramvaielor, dispozitiv de Tnregistrare pe memorii nevolatile de tip 
"cutie neagra", software ~i licen\e software pentru verificarea consumului de energie 
electrica , platforma joasa ~i alte facilita\i pentru persoanele cu dizabilita\i. 

Acestea au 144 de locuri din care pe scaune 39 ~i 0 lungime de 18 metri 
deservind liniile de transport Tn comun 21 ~i 22. 

Autobuzele electrice vor deservi linia 2 Tn totalitate ~i alte linii de transport 
public \,i vor Tndeplini condi\iile de fiabilitate, securitate, confort, protec\ie ambientala 
la nivelul normelor europene actuale asigurimd de asemenea 0 fiabilitate ridicata , 0 

mentenan\a scazuta ~i 0 accesibilitate u~oara la agregate. Prin asigurarea func\iei de 
autodiagnoza ~i prin calitatea materialelor utilizate la fabricarea ~i echiparea 
autobuzelor electrice nu va fi necesara revizia zilnica. Capacitatea de transport va fi 
de minim 50 persoane din care minim 24 persoane pe scaune. Caroseria va fi 
autoportanta de tip chesonsi va avea podeaua coborata. Nu vor fi ad mise trepte pe 
suprafata disponibila pentru calatorii Tn picioare . Autobuzele electrice vor fi dotate cu 
sistem de iluminare ~i semnalizare, sistem de climatizare , sistem audio - video de 
informare a calatorilor, indicatoare exterioare pentru trasee, sistem de numarare 
calatori, sistem de supraveghere video, sistem automat de taxare. 

2. Revitalizare spatii publice, turism ~i protectia mediului 

in zona centrului istoric au fost identificate terenuri degradate Tn suprafa\a de 
14.865 mp, ce vor fi amenajate ca 0 zona "verde" pentru odihna ~i recreere Tn mediu 
natural. Aceste zone vor beneficia de plantare cu flori, arbori ~i arbu~ti realizarea de 
alei pietonale ~i dotarea cu mobilier urban ~i sistem de supraveghere. 

Primaria acorda 0 aten\ie importanta pentru amenajari urbane ~i Tn cartiere. 
Astfel au fost identifica\i 7.146 mp de terenuri degradate, Tn cartierul Hipodrom, 
acestea urmand sa devina prin interven\ii cu fonduri europene spa\ii de relaxare ~i 
agrement prin amenajari de spa\ii verzi ~ i locuri de joaca pentru copi i. Un alt cartier 
care va beneficia de amenajare urbana moderna prin fond uri europene este Lacu 
Dulce Tn proximitatea blocurilor ANL ~i a Centrului Social Multifunc\ional. Aici se va 
amenaja un spa\iu verde 1000 mp, doua terenuri de sport multifunc\ionale, acoperite 
cu structura metalica ~i membrana impermeabila (unul de handball baschet ~i unul 
de fotbal) , grup sanitar ~i vestiare, un teren de tenis acoperit cu structura metalica ~i 
membrana impermeabila ~i un loc de joaca. 

Tot prin fonduri europene se va moderniza zona pietonala de 36.000 mp 
aferenta Bulevardului Independen\ei. 

Pentru promovarea turismului s-a depus ~i contractat un proiect ce vizeaza 
achizi\ionarea unei ambarca\iuni pentru transportul a 25 persoane utilizata pentru 
organizarea de plimbari pe Dunare. 
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3, Educalie, 

Sus\inerea educa\iei reprezinta 0 prioritate a municipalita\ii din Braila, iar acest 
lucru este reflectat In cele 10 proiecte care vizeaza acest sector ~i de care 
beneficiaza un numar de peste 2650 de copii pre~colari ~i ~colari. 

Au fost semnate 4 contracte de finan\are pentru 4 proiecte ce vizeaza 
eficientizarea energetica a gradini\elor "Luceafarul", "Pinochio", "Furnicu\a" ~i 
"Gradini\a cu program prelungit nr. 60 ~i Internat LPS", se afla In etapa de 
contractare 5 proiecte pentru modernizare ~i dotare unita\i de lnva\amant: $coala 
Gimnaziala Mihai Eminescu, $coala Gimnaziala Mihai Viteazul, Gradini\a nr. 18, 
Colegiul Tehnic - Costin O. Nenitescu ~i proiectul de construire a unei cre~e pentru 
zonele Buzaului ~i Viziru . 

Pentru sprijinirea educa\iei din Municipiul Braila a fost depus ~i proiectul 
pentru eficientizarea energetica a Gradini\ei nr. 7 "Lizuca", care In prezent se afla pe 
lista de rezerva, ca urmare a depa~irii alocarii financiare. 

Prin implementarea acestor proiecte se vor moderniza 7.759 mp cJadiri, se vor 
construi 2308,9 mp, din care 750 mp extindere a ~colii Mihai Eminescu, se vor 
moderniza ~i dota 24 de laboratoare din care 3 de informatica, unul mecanic ~i unul 
de industrie alimentara, 0 sala de festivita\i ~i 0 sala de sport. 

4, Regenerare patrimoniu imobil 

Proiectul de conservare ~i protejare a imobilului fostului castel de Apa al 
ora~ului presupune restararea celor 1672 mp ai monumentului cJasat de categorie B. 
Contractul de finan\are pentru acest proiect este semnat pentru suma de 21 ,3 
milioane de lei, iar func\ionalitatea se va modifica devenind 0 zona de atrac\ie pentru 
turisti si cetatenii orasului . 

, 'fn zona subsolului va fi organizat cinematograful 70, care va dispune de un 
numar total de 42 de locuri, distribuite In 6 camere. Un alt spa\iu destinat publicului 
este Camera oglinzilor, care va fi finisata cu oglinzi care deformeaza. 

La parter se va amenaja 0 expozi\ie despre istoria Castelului de Apa, macheta 
acestuia, imagini legate de momentul construirii ~i reabilitarii In perioada comunista. 
La intrarea In Castelul de Apa va fi amplasata 0 presa de monede suvenir, cu un 
design personalizat, care va contribui la promovarea imaginii turistice a acestuia ~i a 
municipiului Braila . 

Casa scarii va oferi vizitatorilor un spa\iu expozi\ional desfa~urat pe toata 
lnal\imea tubului care gazduie~te scara, unde vor fi pictate In culori UV planetele 
sistemului solar ~i alte corpuri cere~ti , Calea lactee, diverse galaxii , constela\ii vizibile 
~i instrumente optice folosite In astronomie. 

Pe terasa exterioara va exista un panou de primire, a carui grafica va ilustra 0 

imagine din Univers cu replica unui costumului spa\ial cu decupaj la nivelul fe\ei, 
oferind astfel vizitatorilor posibilitatea de imortalizare personala lntr-un decor spa\ial. 

La etajele unu, doi, trei ~i patru se vor amenaja spa\ii expozi\ionale astfel: 
Tematica expozi\iei de la etajul 1 este reprezentata de planetele Sistemului 
nostru solar. Pe pardoseala, pere\i ~i tavan vor exista reprezentari realiste ale 
corpurilor cere~ti. 
Tematica expozi\iei de la etajul 2 va consta In reprezentari ale Galaxiei 
noastre In culori UV ~i doua dispozitive holografice ale misiunilor spa\iale. 
Tematica expozi\iei de la etajul 3 ne va arata roiuri ~i superroiuri de galaxii, dar 
~i Universulln 3D cu holograme ale principalelor telescoape spa\iale. 
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Principalele imagini care se vor gasi la etajul 4 in expozitie vor reprezenta 
aspectul cerului de iama, primavara , vara ~i toamna ~i va cuprinde toate 
constelatiile vizibile din Romania intr-o reprezentare mitologica. 

La nivelul cinci va exista 0 camera de proiectii cu ecrane cu LED-uri, care va fi 
in legatura cu observatorul astronomic din cupola ~i cu cele doua terase descoperite, 
care vor gazdui cate un telescop mobil. 

Ultimul nivel va ave a amenajata 0 platforma rotativa destinata observarii 
panoramice a ora!?ului. De asemenea, pentru observatii astronomice vor fi montate 
doua telescoape mobile. Spatiul expozitional va fi dotat cu ecrane cu LED-uri pentru 
observarea unor imagini captate in timp prin observatorul cu care castelul va fi dotat. 

5. Dezvoltare institutionala 

Prin proiectul de sprijinire a Municipiului Braila pentru implementarea 
managementului calitatii s-a realizat la nivelul institutiei certificarea ISO 9001 : 2015 
prin Certificat nr. 400278 acordat de LL - C. Acest certificat atesta calitatea pe 3 
nivele: - satisfac\ia ceta\eanului; - satisfac\ia angaja\ilor; - perfec\ionarea continua a 
serviciilor §i a sistemului de management. Impactul implementarii unui sistem de 
management al calitatii in cadrul primariei se reflecta direct in reducerea cheltuielilor 
administrative, cre§terea nivelului de satisfac\ie al al ceta\enilor, utilizarea ra\ionala a 
resurselor umane §i materiale, imbunata\irea transparen\ei actului administrativ §i nu 
in ultimul rand cre§terea calita\ii serviciilor fumizate de administra\ia braileana. 

A fost semnat un nou contract de finantare pentru proiectul "0 administratie in 
slujba cetateanului". Acest proiect are drept obiectiv implementarea unor mecanisme 
~i proceduri standard (actualizare Strategiei de Dezvoltare a Municipiului, elaborarea 
Planului Strategic Institutional 2020 - 2021) pentru a cre!?te eficienta actiunilor 
administrative la nivelul Municipiului Braila. 

Sunt prevazute masuri de simplificare a procedurilor administrative !?i 
reducerea birocratiei prin crearea !?i dezvoltarea unui sistem electronic integrat pentru 
administratia publica, facil at at pentru operatorii interni , cat !?i pentru cetateni, prin 
intermediul unei interfete prietenoase cu toate categoriile de utilizatori informatici la 
nivelul Municipiului Braila. 

Totodata se vor imbunatati competentele profesionale a 95 persoane de la 
toate nivelurile ierarhice (personal de conducere, personal de executie, ale!?i locali) 
din cadrul Municipiului Braila pe teme specifice programului. 

In anul 2019 s-au realizat activitatile post implementare pentru cele 21 de 
proiecte finalizate in anii anteriori. Activitatea de monitorizare post implementare a 
proiectelor finalizate a presupus totodata !?i verificari pe teren cel putin 0 data pe luna 
in vederea constatarii eventualelor disfunctionalitati ale investitiei. ,. , 

Obiective majore pentru anul 2020 
1. Pregatirea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Braila cu componenta Smart 

City pentru pregatirea exercitiului financiar 2021 - 2027. 
2. Implementarea de proiecte finantate din fond uri europene nerambursabile 
3. Asigurarea durabilitatii investitiilor derulate prin fonduri nerambursabile 

2.4. DIRECTIA DE CULTURA, INVATAMANT, SPORT ~i TURISM 

STRUCTURA $1 COMPONENTA DIRECTIEI 

Conform organigramei, directia are prevazut un numar total de 18 posturi, din 
care 3 posturi de conducere, fiind structurata astfel: 
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• Serviciul Tnvatamant, Sanatate, Culte, Cultura, Organizare Evenimente, Relatii 
cu ONG-uri, Minoritati ;;i Sport, cu trei compartimente ;;i un oficiu; 

• Biroul de Informare ;;i Promovare Turistica, Protocol, Relatii Publice ;;i Mass 
Media, cu doua oficii ;;i Centrul de Informare ;;i Promovare Turistica. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 

Obiectivul general al acliunilor de interes public este de a dezvolta ~i impune 0 

serie de evenimente proprii, realizate de aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Braila, precum ~i manifestari in care municipalitatea este implicata in 
calitate de partener, cu scopul de a afirma Braila ca un reper important pe harta 
culturala ~i sociala. 

Direclia coordoneaza programele cultural - educative, sportive, recreative, 
turistice si ale structurilor ecumenice care se desfa~oara in municipiul Braila. 

Directia Cultura, Tnvatamant, Sport ~i Turism sustine proiecte ~i obiective 
educationale, culturale, sociale, civice ~i umanitare ~i de a se implica activ in 
educatia ~i dezvoltarea tinerilor, inclusiv a studentilor ;;i elevilor, respectiv a adultilor 
prin sprijinirea acestora ;;i oferirea de oportunitati de dezvoltare personala ;;i 
profesionala. 

Obiectivele directiei: 
• Cre~terea calitalii serviciilor publice in domeniul cultural ~i social; 
• Oferirea de servicii ;;i prod use culturale diverse, pentru satisfacerea 

nevoilor culturale comunitare, in scopul cre;;terii gradului de acces ;;i 
participare a cetatenilor la viata cultural; 

• Conservarea, protejarea, transmiterera, promovarea ;;i punerea in valoare 
a culturii traditionale ;;i a patrimoniului cultural material. 

• Educatia permanenta ;;i formarea profesionala continua de interes 
comunitar, in afara sistemelor formale de educatie. 

• Tnbunatatirea managementului resurselor umane: conducerea, personalul. 
Tn scopul realizarii obiectivelor, Directia Cultura, Tnvatamant, Sport ;;i Turism 

organizeaza activitati ;;i evenimente culturale cu rol educativ sau divertisment, cum ar 
fi: festivaluri , concursuri, targuri, seminarii, lansari de carte, intflniri nonformale. 
Activitalile municipalitatii vin in completarea procesului de invalamant ~i al activitatilor 
extracurriculare ;;i contribuie la descoperirea ~i dezvoltarea aptitudinilor tinerilor in 
diverse domenii artistice. Procesul dezvoltarii tinerei generalii nu poate fi redus numai 
la activitatea instructiv-educativa, in acest scop folosindu-se ~i alte forme de 
activitate, cum ar fi: evenimentele organizate la diferite sarbatori, vizitele ~i excursiile, 
concursurile, care contribuie la adancirea cunoa~terii , la descoperirea, dezvoltarea ~i 
valorificarea intereselor ~i pasiunilor, stimuleaza creativitatea, of era cadrul afirmarii ~i 
recunoa~terii performanlelor. Tn plan moral, aceste activitali contribuie la formarea ~i 
dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoa~tere , pentru cultura, pentru creatorii 
ei, la exersarea trasaturilor pozitive de voinla ~i caracter. 

De asemenea, organizeaza expozitii temporare ;;i permanente, sustine editarea 
de carti ;;i publicatii de interes local cu caracter cultural; promoveaza turismul cultural 
de interes local; conserva ;;i pune in valoare me;;te;;ugurile ;;i obiceiurile traditionale; 
realizeaza ;;i exploateaza programe socio-culturale cu finalitatea prin impactul dorit 
pentru toate categoriile de varsta; promoveaza imaginea Municipiului Braila; 

Bugetul activitalilor a fost prevazut in anexa 98 la hotararea Consiliului Local 
Municipal nr. 73/19.02 .2018 de aprobare a acestora ~i s-a asigurat din bugetul 
autoritalii publice, la capitolul 6702, cu respectarea prevederilor legale. 

Directia l$i desfa$oara activitatea avand urmatoarele scopuri : 
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• Con§tientizarea culturii , a educatiei §i a §colii drept parte componenta a vietii 
noastre - creatia culturala este domeniul privilegiat al libertatii de exprimare, 
fiind 0 sursa a progresului uman; 

• sustinerea §i promovarea drepturilor culturale fundamentale ale tuturor 
cetatenilor: acces la cultura §i participare la viata culturala , Tn interdependenta 
§i relatia acestora cu celelalte drepturi fundamentale; 

• promovarea sectorului cultural ca factor important Tn procesul de dezvoltare 
durabila §i ca instrument esential Tn coeziunea sociala §i Tn lupta Tmpotriva 
exciuziunii socia Ie; 

• promovarea §i stimularea creativitatii, a creatiei contemporane, ca factor 
inconturnabilTn dezvoltarea umana §i Tn cre§terea calitatii vietii ; 

• participarea copiilor !?i a tinerilor din municipiul Braila Tn proiecte ce vizeaza 
activitati cu caracter profesional , cultural §i de angajare civica; 

• ridicarea nivelului de cuno§tinte pe plan cultural, social §i uman al tinerilor din 
tara §i din strainatate; 

• promovarea obiectivelor turistice din municipiul Braila . 
Aceste activitati sunt initiate de autoritatea publica, Tn considerarea 

competentelor sale §i Tn conditiile leg ii , Tn vederea asigurarii cadrului necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes privind cultura , sportul !?i educatia. Tn acest 
context, data fiind diversitatea modalitatilor Tn care se poate asigura accesul la 
cultura , activitatile organizate §i desfa§urate de primaria Municipiului Braila 
beneficiaza de sprijinul Teatrului "Maria Filotti", Teatrului de Papu!?i, Casei de Cultura 
a Municipiului Braila, Bibliotecii Judetene "Panait Istrati", Serviciul Judetean al 
Arhivelor Nationale Braila, Palatul Copiilor, $coala Populara de Arte "Vespasian 
Lungu", Centrul de Creatie, Inspectoratul $colar Judetean Braila , Garnizoana Braila, 
Arhiepiscopia "Dunarii De Jos", Cerceta!?ii Romaniei Clubul Local Braila, Comunitatile 
Etnice, asociatii cultural-sportive-educative. 

Activitatile sunt implementate prin resursele umane proprii ale aparatului de 
specialitate din cadrul Primariei Municipiului Braila §i institutiilor de cultura 
subordonate, prin constituirea unei echipe care are atributii specifice. Pe de alta 
parte, Municipiul Braila contracteaza , Tn conditiile stabilite de lege, bunurile, serviciile 
sau lucrarile necesare implementarii activitatilor, pentru care nu dispune de personal 
sau echipamente adecvate. 

Asigurarea protocolului de prim ire la Cabinetul Primarului a diferitelor delegatii 
oficiale din tara §i strainatate, ambasadori, consuli , etc, redactarea §i publicarea Tn 
mass media a diferitelor comunicate de presa §i mesaje prilejuite de sarbatorile 
ora!?ului , actiuni cultural, sportive !?i educative, precum !?i hotarari ale consiliului local, 
participarea salariatilor din cadrul directiei la §edintele Consiliilor de Administratie din 
unitatile §colare preuniversitare de stat la care au fost desemnati au reprezentat 0 

parte a activitiatii directiei. 
Programul activitali10r culturale, educative, socia Ie §i de promovare a 

obiectivelor turistice din municipiul Braila s-a derulat pe tot parcursul anului 2019. 
Dintre acestea se mentioneaza: Unirea Principatelor Romane, Sarbatori dedicate 
Zilei Femeii, Ora pamantului , Ziua Mondiala a Teatrului, Ziua Europei , Expozitii de 
grafica, pictura !?i fotografie dedicate unor evenimente speciale, Ziua Internationala a 
Copilului, Ziua Drapelului , Ziua Dunarii, Zilele Municipiului Braila, Cursurile de 
Maiestrie Artistica oferite de soprana Mariana Nicolesco, Tn contextul Festivalului §i 
Concursului International de Canto "Hariclea Oarclee", Festivalul National de Teatru 
"Zile !?i nopti de teatru la Braila", Concursul International de $ah Feminin "Maria 
Albulet", Festivalul Mediteranean, Festivalul Florilor - editiile din lunile mai !?i 
septembrie, Festivalul Pe!?telui, aflat la prima editie, Ziua Internationala a 
Persoanelor Varstnice, Ziua Nationala a Romaniei, a patra editie a Targului de larna, 
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Premierea elevilor care au obtinut premii nationale ~i internationale Tn cadrul 
competitiilor ~i olimpiadelor ~colare, etc. 

Cu siguranta , cele mai "vizibile" actiuni au fost: 
• 651 de ani de atestare documentara a Brailei au fost sarbatoriti pe 19 lanuarie la 

Teatrul "Maria Filotti" unde a fost organizata expozitia "Braila Aniversara" cu 
materiale documentare despre Braila, realizata cu sprijinul Bibliotecii Judetene !?i 
Arhivelor Braila. Vernisajul expozitiei a fost urmat de prezentarea filmului 
documentar "Braila-misiune pentru Romania" !?i de concertul Orchestrei de 
Suflatori "Iosif Ivanovici" a Asociatiei Culturale "Voces Concordiae", alaturi de 
solistele Maria Ciocan !?i Magda Dutu. 

• Spectacolul "Drag de Dragobete" dedicat sarbiltorii Dragobetelui, la data de 22 
Februarie, care a umplut pana la refuz Sala Mare a Teatrului "Maria Filotti", a 
adus Tn fata publicului brailean un spectacol de muzica, poezie, coregrafie !?i 
fashion, cu nume cunoscute ale vietii artistice locale. Actorii : Catalina Nedelea, 
Flori Popa, Wanesa Radu !?i Zane Jarcu, solistele: Maria Ciocan ~i Marta Oprea, 
talentata balerina Antonia Dutu, elevi ai Liceului de Arte "H. Darclee", creatoarea 
de moda Florentina Giol, colectionara de arta Corina Ciuraru !?i Trupa ANTIC au 
creat, timp de doua ore !?i jumatate, 0 atmosfera plina de sensibilitate, frumos !?i 
buna dispozitie. 

• Prima edilie a Targului de Primavara, organizat pe str. Mihai Eminescu Tn 
perioada 25 Feb - 03 Martie a oferit vizitatorilor, Tn cele 25 de cas ute din lemn 
puse la dispozitia comerciantilor, cadouri personalizate, decoratiuni handmade, 
marti!?oare !?i multe alte produse !?i simboluri specifice Tnceputului de primavara. 

• Parcul Monument a fost, timp de trei zile, Tn perioada 8-10 Martie, gazda primei 
editii la Braila a Festivalului Mediteranean, un festival culinar dedicat 
preparatelor din pe!?te !?i fructelor de mare, unde bucatarii au gatit pentru vizitatori 
o gam a variata de preparate. 

• Un cadou oferit de municipalitate tuturor doamnelor din Braila, Tn luna dedicata 
femeilor, a fost concertul sustinut de Tndragitul solist Aurelian Temi!?an la data de 
9 Martie "Cantec Pentru Mama", sustinut pe scena Salii Mari a Teatrului "Maria 
Filotti". Timp de doua ore spectatorii au ascultat !?i fredonat refrene actuale, dar !?i 
piese mai vechi din repertoriul romanesc !?i international, foarte apreciate de 
public. 

• Pe Platoul din Piata Independentei, la data de 22 Martie, Inspectoratul de Politie 
Judetean Braila , alaturi de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Braila, Sectorul 
Politiei de Frontiera Braila, Serviciul Anticoruptie Braila, Centrul de Prevenire , 
Evaluare !?i Consiliere Antidrog Braila !?i Centrul Regional impotriva Traficului de 
persoane Galati, au organizat Ziua Poliliei Romane. Organizatorii au pregatit 
vizitatorilor, copii !?i tineri, ateliere de prezentare a tehnicii, echipamentelor !?i 
autospecialelor din dotarea institutiilor participante, exercitii demonstrative ale 
luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale, exercitii cu cainii de serviciu, dar !?i 
experimente menite sa Ii con!?tientizeze cu privire la efectele nocive ale 
consumului de alcool !?i de substante psihoactive asupra organismului. 

• La sediul CNIPT, Comunitatea Elena din Braila a sarbatorit la data de 25 Martie 
"Ziua Nalionala a Greciei" Tn cadrul evenimentului "Comunitatea elena din 
Braila Tn zi de sarbatoare". Programul a cuprins expozitii tematice cu lucrari ale 
elevului Nicolae Gavas Nikolas !?i un program artistic cu dansuri specifice 
grece!?ti sustinut de Asociatia Culturala Filo-Elena "Eleftheria". 

• Ini\iata de Asociatia Cantus Mundi, sarbatorirea "Orei Pamantului", s-a desfa~urat 
simultan Tn peste 80 de localitati din 33 de jude(e. in Braila, Ora Pamantului a 
fost marcata la 30 Martie, de Corul "Madrigal" Tmpreuna cu copiii Centrului Local 
"Cerceta!?ii Romaniei", care au Tnsufle\it atmosfera prin cantece corale !?i 
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aprinderea de candele !iii lampioane pe platoul din Piata Independentei . Timp de 
doua ore, fncepand cu ora 20.30, mai multe institutii din ora!il !iii-au stins luminile 
pentru a marca fn acest mod cea mai mare mi!ilcare voluntara de mediu la nivel 
national. 

• 9 Mai - Ziua Europei a fost sarbatorita la Braila printr-o serie de evenimente 
organizate de Primaria Municipiului. Momente artistice de muzica !iii dans, piese 
de teatru, expozitii !iii ateliere de creatie sunt doar cateva dintre activitatile care i
au atras pe brailenii de to ate varstele . Ziua a debutat cu depunerea de jerbe de 
flori la Cimitirul "Sf. Constantin" - Osuarul Central, unde au participat 
reprezentanti ai Primariei, Consiliului Judetean, Prefecturii !iii Garnizoanei Braila. 
Activitatile au continuat pe platoul din Piata Independentei, acolo unde a avut loc 
deja traditionalul Targ cu vanzare "Nepoti pentru bunici ". Pre!ilcolari !iii elevi de la 
mai multe unitati de fnvatamant din Braila !iii-au expus standurile, iar vizitatorii au 
putut cumpara obiectele me!ilte!ilugite de ace!iltia, banii obtinuti din vanzarea 
produselor fiind donati fn scopuri caritabile . Pe langa aceste activitati , Ziua 
Europei a fost marcata !?i printr-o diversitate de momente artistice: dansuri 
traditionale ruse!?ti , tigane!?ti !?i grece!?ti, dansuri populare !?i moderne, dar !?i 
concerte cu muzica pop !?i folclor. 

• Edilia de primavara a Festivalului Flori/or a adunat comercianti din Braila !iii 
din tara care !?i-au amplasat standuri fn Parcul Monument, locul unde s-a 
desfa!?urat timp de trei zile evenimentul , 10-12 Mai. Pe langa Teatrul "Masca", 
programul artistic a inclus spectacole oferite de arti!?ti ai Casei de Cultura , $colii 
de Arte !?i Meserii "Vespasian Lungu" !?i Liceului de Arta "Hariclea Darclee", 
precum !?i ansambluri folclorice din municipiul !?i judetul Braila. Capete de afi!il au 
fost reprezentatiile Teatrului "Masca" Bucure!ilti , cu "Istoria dansului" !?i recitalurile 
sustinute de "Jampa Orchestra" !?i Trupa Antic, soli!iltii George Petrenco !?i 
Magdalena Dutu. 

• Festivalul Dulciuri/or, eveniment organizat de Primaria Municipiului Braila, 
pentru al doilea an consecutiv, s-a desfa!ilurat pe str. Mihai Eminescu, fn 
perioada 31 Mai - 2 lunie, unde 25 de comercianti din Braila, lanca, Constanta, 
Turnu Severin , Harghita, Bihor !?i Fete!?ti , au fost prezenti cu dulciuri pentru to ate 
gusturile: fnghetata , acadele, gogo!?i , nuga, checuri , prajituri, miere. Brailenii s-au 
delectat cu un program artistic variat, din care nu au lipsit muzica !?i dansul , varful 
manifestarilor fiind, desigur, Ziua de 1 lunie, dedicata exclusiv celor mici care s
au bucurat de spectacole de teatru de papu!?i, ateliere de pictura , ori defilari ale 
personajelor din pove!?ti !iii desene animate. 

• Directia Judeteana pentru Sport !iii Tineret Braila (DJST) , Prima ria Municipiului 
Braila , Academia OIimpica - filiala Braila, cu sprijinul oferit de Inspectoratul 
$colar Judetean Braila, de Clubul Sportiv Municipal Braila, au organizat fn Parcul 
Monument, la data de 8 lunie, traditionala competitie de masa Crosul "Ziua 
Olimpica" la care s-au fnscris elevi de gimnaziu !iii de liceu, dar !?i alte categorii 
de participanti (cu doua subcategorii de varsta - pana la 40 de ani !?i peste 40 de 
ani) . Scopu l acestui eveniment a fost sa-i apropie pe locuitorii Brailei de valorile 
sportului !iii olimpismului, cu prilejul Lunii Olimpice. 

• Cea de-a doua editie a "Targului de Carte", organizata de Primaria Braila , fn 
colaborare cu Consil iul Judetean !iii Biblioteca Judeteana "Panait Istrati", !ili-a 
deschis, timp de aproape 0 saptamana, portile pentru publicul doritor de 
literatura, fn perioada 10-14 lunie, standurile celor 27 de edituri !? i papetarii 
participante la eveniment atragand 0 multime de vizitatori . Din program nu au 
lipsit momentele artistice, la deschiderea Targului de Carte fiind invitati cu 
recitaluri Grupul Generatii !?i Trupa Antic, iar fn cea de-a treia zi, formatii de la 
Palatul Copiilor Braila. 
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• Cursurile de Miiiestrie Artisticii oferite de soprana Mariana Nicolesco, In 
contextul Festivalului $i Concursului International de Canto "Hariclea 
Darclee", manifestari a~ezate sub Tnaltul Patronaj UNESCO, ce au avut loc la 
Braila Intre 29 iulie ~i 4 august, au confirmat ~i In acest an senzationalul interes 
de care acestea se bucura In randul tinerilor arti~ti lirici din lumea Intreaga. Ei au 
gasit aici un model unic de urmat, numarul participantilar ridicandu-se acum la 
2900 de sperante ale artei cantului din 50 de tari ~ i 5 continente. 

• Evenimentele dedicate Zile/or Briiilei (8-15 august) , au debutat Inca de pe data 
de 8 august, cu Festivalul "Lina Chiralina", ce s-a desfa~urat In perioada 8-10 
august, noutatea fiind faptul ca evenimentul a devenit festival international de 
folclor. Concomitent s-a desfa~urat Tilrgul Anticarilor ~i Buchini~tilor , pe 
str. Mihai Eminescu, Targul Me~terilor Populari, pe Faleza Dunarii, precum ~i 

toate celelalte evenimente devenite traditie deja: festivalul de teatru pentru copii, 
concursuri de ~ah rapid , Parada Ma~inilor de Epoca, Caravana Filmului 
Romanesc, cu proiectii de filme In Parcul Monument, parade ale personajelor din 
pove~ti, parada portului popular. Griidina Publica a fost locul unde s-au 
desfa~urat spectacole de jazz cu trupele Alex Calancea & Band ~i Marcian 
Petrescu & Trenul de Noapte ~i prezentari de moda. La scena de pe Faleza au 
evoluat ansambluri de dansuri populare invitate din tara ~i strainatate, trupele de 
muzica folk Antic, Florin Chiriac & Band ~i E-Band ~i arti~tii Alexandra Stan, 
Carina, Antonia, Raluka ~i Inna, preferatele publicului tanar. 

• Festivalul Florilor, 6-8 septembrie. Evenimentul a Inceput vineri, 6 septembrie, 
~i s-a derulat In zona rondoului din parcul Monument. Ca de fiecare data, pe 
langa standurile florarilor, au fost prezenti arti~ti ~i ansambluri folclorice de pe 
plan local care au asigurat atmosfera de sarbatoare pe toata durata festivalului. 
Teatrul "Masca" din Bucure~ti, vedeta evenimentului, a fost prezent cu 
spectacolele "Nunta" ~i "Prostia omeneasca". 

• Strada Mihai Eminescu, fosta Regala, a fost In perioada 13-15 septembrie gazda 
primitoare pentru cea de-a treia editie a Festivalului Dulciurilor, organizata de 
Primaria Braila unde expozantii au prezentat 0 varietate de dulciuri. Nu au lipsit, 
ca de fiecare data, spectacolele de muzica ~i teatru de papu~i, atelierele de 
creatie, dar ~i defilari ale unor personaje Indragite de copii, din desene animate 
sau pove~ti. 

• Organizat pentru prima data la Braila, Festivalul Pe$telui - "Eveniment de 
Promovare a Valorilor ~i Tradi\iilor Locale", In perioada 20-22 septembrie, proiect 
finan\at din fonduri europene prin POPAM 2014-2020, In scopul de a conserva 
identitatea locala, de a revitaliza ~i valorifica patrimoniul tradi\ional pescaresc din 
regiunea Dunarii precum !?i de a promova patrimoniul cultural, produsele ~i 

serviciile locale/ tradi\ionale de pescuit ale zonei. Anul acesta, deschiderea 
oficiala a festivalului s-a realizat In prezen\a unor personalita\i locale relevante 
pentru scopul proiectului . Toti cei prezenti la deschiderea festivalului ce s-a 
desfa~urat chiar pe Faleza Dunarii, au fost Intampinati cu bor~ de pe~te pregatit 
de voluntarii din cadrul Comunita\ii Ru~i1or Lipoveni din Braila, 0 etnie cu 0 

traditie de peste 300 de ani In prepararea pe~telui In ara~ul de la Dunare. 
Evenimentul de deschidere a coincis ~i cu prezen\a la Braila a Bricului Mircea, 
aflat Intr-un mar~ pe Dunarea maritima, pentru a celebra 80 de ani de cand a 
intrat In serviciu, Braila fiind ultimul port dunarean unde a acostat ~i a ramas timp 
de doua zile pentru a putea fi vizitat de public. Astfel, la deschiderea oficiala a 
evenimentului a fost prezent ~i Comandantul Bricului Mircea, comandor Mircea 
Tilrhoaca , brailean la origine. 

Tn cadrul acestui eveniment, turi~tii ~i nu numai, au putut manca pe 
saturate bucate traditionale ~i sanatoase din pe~te, bor~ul de pe~te, saramura de 
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pe~te , scrumbie la griHar, fiind ca doar cateva dintre preparatele tradilionale 
dunarene, pe care toti cei ce au venit la festivalul brailean Ie-au putut gusta. Un 
alt punct de atractivitate al festivalului a fost reprezentat de standul special 
amenajat ce a reprodus 0 casa tradi\ionala , a~a cum construiau pe vremuri 
pescarii. 

Organizarea acestui eveniment cultural, a fost nu doar de a incuraja 
consumul de pe~te , de a perpetua tradi\iile, inclusiv bucataria tradi\ionala, ci !?i 
ca brailenii sa descopere ustensilele pescare~ti , biirci de pescuit ~i accesorii 
specifice : nade, pelete ~i momeli expandate, lansete, naluci ~i mincioguri, 
mulinete, plumbi, carlige ~i mincioguri, vintir, setca, chipcel ~i prostovol. Brailenii 
I-au putut intalni pe Sergiu Nedelea, cel mai bun Somelier - HO.RE.CA Insight 
din Romania in 2017 ~i 2018, Cavaler al Vinului European-Consulatul Romaniei, 
Ambasador al Asociatiei Somelierilor Europeni in Romania 2011-2015, fondator 
al $colii de Somelieri "Winetaste School", formator profesionist de somelieri, 
jurnalist de vin ~i membru al Asociatiei Jurnali~tilor i?i Scriitorilor de Turism din 
Romania . Acesta s-a plimbat pe la standurile expozantilor ~i in functie de 
mancarurile pregatite de bucatari a oferit sfaturi despre vinurile cu care sa fie 
asociate preparatele. 0 alta personalitate remarcabila a fost Chef Horia Varian 
renumit la nivel na\ional, invitat special pentru a prepara ~i promova produsele 
din pe~te , a carui prezenta a avut un impact major asupra Festivalului. 

In toate cele patru zile de festival , vizitatorii au avut ocazia sa asiste la 
concertele sustinute de nume consacrate ale muzicii din Romania : TarafuI din 
Clejani , trupa Zdob ~i Zdub, Jampa Orchestra, dar i?i artii?ti locali i?i ansambluri 
folclorice din judetul Braila. 

Succesul primei editii a festivalului indreptate~te pe deplin continua rea 
acestui proiect ~i in ani i urmatori , pentru ca acesta sa devina, alaturi de celelate 
manifestari culturale, unul dintre evenimentele de referinta ale Brailei. 

• Cea de-a patra editie a Tiirgului de lama s-a desfai?urat pe platoul din fata 
Palatului Administrativ, in perioada 29 noiembrie-8 decembrie, loca\ie in care a 
fost amenajata scena pe care peste 1.000 de colindatori din toate zone Ie tarii , 
dar i?i din Republica Moldova, au sustinut in fiecare seara , incepand din 29 
noiembrie pana in 8 decembrie, spectacole de dansuri , cantece ~i traditii de 
iarna. Producatori din Republica Moldova, Boto~ani , Suceava, Dambovi\a, 
Bucuresti , Arge~ , IIfov, Galati, Neam\, Bihor, Constanta , Prahova, la~i , 
Maramure~ , Buzau, Harghita, Pite!?ti !?i Braila au oferit vizitatorilor, in cele 40 de 
casute din lemn amplasate in parcarea laterala a Primariei , dulciuri ~i prod use 
culinare specifice de sezon, 0 mare diversitate de prod use de artizanat i?i 
ornamente specifice sarbiitorilor de iarna. Au fost organizate doua parade ale 
portului popular la care au participat formatii din Olt, Sighetu Marmatiei , Vatra 
Dornei - Suceava, Dorohoi - Boto~ani , Oradea, Vaslui , Moreni-Dambovita, 
Republica Moldova ~i judetul Braila , punctul culminant al acestor manifestari 
fi ind , desigur, ziua de 1 Decembrie, cand a fost aprins ~i iluminatul stradal de 
sarbatori. 

• Ziua de 6 decembrie a reprezentat un alt moment important al evenimentelor 
dedicate sarbatorilor de iarna, cand au fost organizate, in colaborare cu 
Protoieria Braila , actiuni caritabile, ce au constat in oferirea de pachete cu 
dulciuri pentru copiii ~i batranii cu situatii materiale precare, vizite la caminele de 
batrani , unde fost oferite flori ~i daruri varstnicilor, premierea elevilor olimpici , 
oferirea de diplome de cetatean de onoare mai multor personaliati ale Brailei , 
lansare de carte despre primarii Brailei-autor loan Munteanu, ~i festivitatea de 
premiere a cuplurilor care au aniversat 50 de ani de casnicie. 

32 



• Pe 13 decem brie, Mo~ Craciun, inso\it de alaiul personajelor din pove~ti, a 
deschis oficial Ora!jelul Copiilor. Dupa jocurile de artificii, a urmat oferirea de 
daruri sutelor de copii nerabdatoril sa se intalneasca cu Mo~ul de poveste.Tn 
fiecare seara, in perioada 13-15 deembrie, respective 20-22 decembrie, la scena 
special amenajata din Parcul Monument, s-au desfa~urat spectacole cu colinde 
~i cantece de iama, in timp ce la Casu\a Mo~ului, copiii au facut fotografii ~i au 
prim it dulciuri chiar de la Mo~ Craciun. 

• Show-ul pregatit de administratia locala pentru cei care au decis sa petreaca in 
ora:;; noaptea dintre ani, a fost programat sa inceapa la ora 22:00, pe platoul din 
Pia\a Independen\ei unde brailenii prezen\i s-au delectat in primul rand cu 
muzica interpretei pop/dance MIRA ~i programe artistice oferite de arti~ti locali, 
Liceul de Arte "Hariclea Darclee" ~i $coala Populare de Arte "Vespasian Lungu". 
Brailenii prezenti s-au bucurat de spectacolul cu lasere ~i traditionalul foc de 
artificii , urmat apoi de un program artistic de muzica populara sus\inut de arti~ti 
ai Casei de Cultura . 

Tn ceea ce prive:;;te numarul participantilor prezenti la evenimentele cultural
sportiv - educative, organizate de municipiul Braila in anul 2019, la Zilele Municipiului 
Braila au participat aproximativ 48.000 de braileni, la Targul de lama 14.000 de 
braileni, la Ziua Nationala a Romaniei au participat 2.000 de braileni, la fiecare editie 
a Festivalului Florilor, media brailenilor prezenti la evenimente a fost de aproximativ 
3.000 de braileni, iar la Festivalul Pe:;;telui, 15 000 de braileni. Rezultatele ne-au fost 
puse la dispozitie de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila, structura a 
Ministerului Afacerilor Interne care are rolul de a asigura securitatea participantilor la 
evenimente, dar si de a inventaria numarul acestora. 

Tn cadrui obiectivelor strategice ale municipiului Braila se urmare~te cu 
precadere asigurarea calita\ii ~i a ~anselor egale de acces la educatiei, form are ~i 
dezvoltare personala a elevilor (prin activita\i curriculare, extracurriculare ~i 
extra~colare), cre~terea nivelului de cuno~tin\e, formarea competen\elor cheie, 
dezvoltarea abilita\ilor ~i a capacita\ilor de rela\ionare ~i de transfer, educarea in 
spiritual valorilor reale ale societa\ii romane~ti ~i ale Uniunii Europene. 

Educa\ia in \arile europene este supusa multor cerin\e competitive, care au 
influen\a asupra organizarii ~i con\inutului educa\iei artistice. Globalizarea in cre~tere 
a ad us atat beneficii , cat ~i provocari, incluzandu-Ie pe acelea aparute din competi\ia 
interna\ionala, migra\ie ~i multiculturalism, progresele in tehnologie ~i dezvoltarea 
economiei cunoa~terii. Sistemul educa\ional poate fi privit ca un mijloc de pregatire a 
copiilor pentru rolul lor intr-o lume in continuu nesigura. $colile au un rol de jucat in 
ajutorul oferit tinerilor, de a Ie dezvolta un sentiment de siguran\a , atat ca indivizi, cat 
~i ca membri ai diverselor grupuri in societate. Exista de asemenea 0 nevoie 
recunoscuta de a incuraja tinerii de a dezvolta 0 gama larga de abilita\i ~i interese, 
de a-~i identifica ~i hrani poten\ialul ~i de a incuraja creativitatea . Aceste dezvoltari 
supun educa\ia artistica unui numar de provocari , a~a cum au fost eviden\iate de 
dezbateri prin politica ~i cercetare. 

Sistemul de inva\amant preuniversitar din municipiul Braila este structurat pe 4 
niveluri (pre~colar, primar, secundar ~i postliceal). La nivelul municipiului Braila, 
acesta cuprinde atat inva\amant preuniversitar de stat cat ~i privat. Indicatori privind 
numarul de unitati de invatamant, din cele patru cicluri de invatamant, din municipiul 
Braila :;;i numarul de elevi inscri:;;i: 

Invatamantul pre!?colar este structurat pe cre!?e !?i Qrildinite, astfel: 
Denumire structura Numar structuri Numarelevi 

De stat Private Invatamant Invatamant 
de Stat privat 
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Crese 3 - 180 -
Gradinite 36 1 3376 143 
Scoli gimnaziale/primare 24 4 10252 232 
Licee, colegii, Postliceu 16 1 12536 273 

Total 83 26992 

Serviciul Public de Asistenta Medicala i?i Administrare a Crei?elor, aflat in 
subordinea Consiliului Local, are in componenta trei crese: 

Cre§a Numarcopii Numar total personal 
Aprobat Existent 

Cresa Nr. 1 36 21 14 
Cresa Nr. 2 72 37 22 
Cresa Nr. 3 72 38 20 

Personal Administrativ 13 12 
Total 109 68 

. . . . .. 
Conducerea admlnJstratlel pubJice locale are In vedere ca In vlltorul aproplat 

sa creasca numarul de locuri din crese deoarece solicitarile parintilor pentru 
inscrierea copiilor la crese este in cre~tere . in acest sens, municipalitatea se afla in 
faza de elaborare a Studiului de Fezabilitate in vederea depunerii cererii de finantare 
"Realizarea unei cre~e in cartierul Buzaului ", POR Axa 4 Sprij inirea dezvoltarii 
urbane durabile, Obiectiv Specific 4.4 - Cre~terea calitatii infrastructurii in vederea 
asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe 
piata tortei de munca. Demn de subliniat este faptul ca numarul copiilor care 
frecventeaza cresa a ramas constant si in anul 2018. 

in ceea c~ prive~te situatia u~ita\i1or de invatamant de stat ~i particular in 
municipiul Braila, in anul ~colar 2019-2020 aceasta este urmiHoarea (tara unitatile de 
inva\amant special): 

Gradinite-Invatamant Numar copii Numar personal Numar personal 
preuniversitar de stat inscri~i didactic didactic auxiliar 

Gradini\e cu personalitate 
2140 

juridica 264 44 
Gradini\e structuri 1236 
Gradinite-Invatamant Numarcopii Numar personal Numar personal 
preuniversitar particular inscri~i didactic didactic auxiliar 

Gradini\e cu personalitate 143 
juridica 10 3 
Gradini\e structuri -
$coli Gimnaziale - Numar copii Numar personal Numar personal 
Invatamant preuniversitar inscri~i didactic didactic auxiliar 
de stat 

$coli gimnaziale cu 10150 688 87 
personalitate juridica 
$coli gimnaziale structuri 102 

$coli primare/gimnaziale - Numar copii Numar personal Numar personal 
Invatamant preuniversitar inscri~i didactic didactic auxiliar 
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particular 
$coli primare/gimnaziale cu 232 28 4 
personalitate juridica 
$coli primare/gimnaziale- 0 
structuri 

Colegii, licee, postliceu - Numar copii Numar personal Numar personal 
invalamant preuniversitar inscri?i didactic didactic auxiliar 
de stat 

Colegiu/liceu/postliceu cu 12536 889 141 
personalitate juridica 

Colegii, licee, postliceu - Numar copii Numar personal Numar personal 
invalamant preuniversitar inscri?i didactic didactic auxiliar 
particular 
Colegiu/liceu/postliceu cu 273 36 4 
personalitate juridica 
Colegiulliceu/postliceu - 0 
structuri 

Indicatori cu pnvlre la modul de asigurare a protecliei unitalilor de 
invalamant pentru anul ?colar 2019-2020 la nivelul municipiului Braila. 

Indicatori Total 
Numar de elevi aflati in risc de abandon scolar, din care: 49 . . 

- ?coli primare/gimnaziale 34 
- licee, colegii 15 

De remarcat este faptul ca, Tn comparatie cu anul ?colar precedent numarul 
elevilor aflati Tn risc de abandon a scazut cu 40% fata de anul ?colar precedent, Tnsa 
a crescut cu 100% comparativ cu perioada 2017-2018 . 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

• $coli Primare/Gimnaziale 

I!lUcee/Colegii 

De menlionat ca Tn cadrul unitatilor de invatamant trecute in categoria "Licee, 
grupuri ~colare ~i colegii " funclioneaza, pe langa clase de nivel liceal , ~i clase de 
nivel pre?colar, clase nivel primar ~i clase nivel gimnazial. 
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De asemenea, in municipiul Braila sunt opt unita1i de inva1amant 
preuniversitar de stat care au ~i clase de inva1amant postliceal , ~i anume: Colegiul 
Economic "Ion Ghica", Colegiul Na1ional "Ana Asian", Colegiul Tehnic "Costin D. 
Neni1escu", Liceul Tehnologic "Anghel Saligny", Liceul Tehnologic "Edmond Nicolau", 
Liceul Tehnologic "Grigore Moisil", Liceul Tehnologic "Panait Istrati". 

Tnva1amantul universitar este reprezentat in municipiul Braila prin: 
• Universitatea "Dunarea de Jos"- Facultatea de Inginerie; 
• Universitatea "Constantin Brancoveanu" cu Faculta1i1e: Facultatea de 

"Management, Marketing in Afaceri Economice" ~i Facultatea de ,,$tiin1e 
Administrative ~i ale Comunicarii". 

Tnva1amantul particular este reprezentat de ~ase unita\i de inva\amant: 
Gradini1a "Free Children", Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" , $coala 
Gimnaziala "Dr. Luca", $coala Postliceala F.E.G. Education", $coala Postliceala 
Sanitara "SaniHate ~i Temperantil", $coala Primara "Sfanta Maria" 

Tn ceea ce prive~te planul de ~colarizare , pentru inva\amantul liceal , 
profesional ~i postliceal: 

Planul de ~colarizare cuprinde 99 de clase de a IX - a zi , distribuite astfel : 
64 clase a IX - a inva1amant liceal cu frecven1a - zi; 
35 clase a IX - a inva1amant profesional al de 3 ani - zi din care 5 clase de 
inva\amant dual. 
Oferta educa1ionala la clasa a IX - a inva1amant liceal cu frecven1a - zi este 

structurata astfel:Filiera Teoretica : 35 clase, Filiera Voca1ionala: 9 clase, Fil iera 
Tehnologica: 20 clase. 

Tn urma etapelor Admiterii 2019: 
la clasa a IX a zi, s-au realizat toate cele 64 de clase propuse; 
la clasa a IX a inva\amant profesional , din cele 30 de clase propuse s-au 
realizat 24 de clase; 
la clasa a IX a inva\amant dual, din cele 5 clase propuse s-au realizat 4 clase 
cu calificari din domeniile specifice: Tamplar universal , Brutar - patiser, 
preparator produse fainoase,Confec\ioner produse textile, Lacatu~ construc\ii 
navale, Sud or, Strungar. 
la ~coala postliceala inva\amant de stat, din cele 13 clase s-au realizat 14 
clase, suplimentandu-se cu 1 clasa; 
la ~coala postliceala inva\amant particular, din cele 6 clase prop use s-au 
realizat 3 clase; 
la scoala de mai~tri , din cele 6 clase s-au realizat 5 clase . 
Tn inva\amantul dual un rol important revine operatorilor economici care se vor 

implica in promovarea ~i selec\ia candida\ilor, asigurarea materialelor, sus\inerea 
financiara ~i vor avea reprezentan\i in Consiliul de administra\ie al unita\ii de 
inva\amant. Operatorilor economici Ii se asigura diverse facilita\i fiscale, astfel incat 
aceast~ forma de inva\amant sa fie atractiva ~i din punctul lor de vedere. 

In municipiul Braila, s-au realizat pentru pregatirea in inva\amantul dual, 
incepand cu anul ~colar 2019 - 2020, contractele intre Municipiul Braila ~i: 

1. Liceul Tehnologic "Edmond Nicolau" ~i SC BRAICONF SA 
2. Liceul Tehnologic "Edmond Nicolau" si SC BLUETTE MODE SA 
3. Liceul Tehnologic "Edmond Nicolau" ~i SC CARREFOUR ROMANIA SRL 
4. Liceul Tehnologic "Edmond Nicolau" ~i SC ALPILINE SRL 
5. Liceul Tehnologic "Edmond Nicolau" ~i SC NOZLENCO SRL 
6. Liceul Tehnologic "Panait Istrati" ~i SC PROMEX SAMunicipiul Braila 
7. Liceul Tehnologic "Panait Istrati" si SC PRONIF INDUSTRY SRL 
8. Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" ~i SC VARD BRAILA SA 
9. Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" ~i SC DUNAV SRL 
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10. Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" ~i SC COMPACT GROUP SRL 
Scopul Principal al acestor parteneriate este de a contribui, prin dialog social 

~i prin antrenarea raspunderii publice a celor implicati, la armonizarea politicilor, 
strategiilor ~i actiunilor concrete Tn domeniul educatiei ~i formarii profesionale la 
nivelul Tnvatamantului preuniversitar cu cerintele complexe, generale sau specifice 
ale mediului economic, social ~i cultural specifice municipiului Braila. 

Conform Planului de actiune al Inspectoratului 9colar Judetean Braila pentru 
punerea Tn aplicare a Planului Teritorial Comun de Actiune (pentru cre§terea gradului 
de siguran[a a elevilor §i a personalului didactic §i prevenirea delincven[ei juvenile Tn 
unita[i1e de Tnva[amant preuniversitar, an §co/ar 2019-2020), Tn semestrul I au fost 
efectuate activitati specifice Tn baza strategiei judetene de prevenire a violentei Tn 
mediul ~colar. 

Strategia de prevenire a violentei Tn mediul ~colar Tn judetul Braila are ca 
obiective: 

• Reducerea comportamentelor agresive Tn mediul ~colar 
• fnvatarea unor modele rationale non-violente 
• Implicarea activa Tn solutionarea unor situatii conflictuale Tntre egali 

La Tnceputul anului scolar 2019-2020 la nivelul ISJ Braila s-a continuat 
proiectul educational pentru prevenirea violentei in mediul ~colar cu tema "fmpreuna 
pentru viata in armonie!" prin care ne-am propus implicarea tuturor ~colilor in 
activita\i unitare de promovare a comportamentelor rationale, non-violente. S-au 
oferit inclusiv materiale suport pentru activitati ~i conform raspunsurilor 
responsabililor din ~coli au fost realizate pana la sfar~itul semestrull , 250 activitati Tn 
care au fost implica\i 14000 elevi de la toate nivelurile de inva\amant. 

Parteneri Tn realizarea activita\ilor au fost: poli\i~ti, jandarmi , juri~ti, parin\i, 
preo\i, al\i membri ai comunita\ii locale. Activita\ile au avut forma unor dezbateri, lec\ii 
interactive, meciuri, excursii, lectorate \ii au antrenat foarte multi elevi care au 
apreciat aceste activita\i Tn mod pozitiv. 

Dintre alte activita\i de preventive adresate elevilor, desfa~urate Tn cursul 
acestei semestru, amintim: in luna octombrie am colaborat cu IPJ Braila in activita\ile 
dedicate Saptamanii Prevenirii Criminalita\ii. Activita\ile au fost dedicate: prevenirii 
delincventei juvenile, prevenirii victimizarii minorilor ~i siguran\ei rutiere . 

Pentru mentinerea unui ciimat de siguran\a, in unita\ile de inva\amant s-au 
stabilit 0 serie de obiective ~i s-au derulat activita\i specifice, dupa cum urmeaza: 

Obiectivele stabilite: 
• Informarea elevilor, cadrelor didactice ~i parintilor cu privire la normele 

legislative referitoare la securitatea ~i siguranta elevilor in unitatile de 
invatamant; 

• Informarea privind cauzele ~i conditiile manifestarii violentei in ~coli; 
• Informarea privind mijloacele de prevenire a violentei in ~coli; 
• Coordonarea ~i monitorizarea implementarii masurilor luate la nivelul unitatilor 

~colare ; 

• $colarizarea, frecventa, starea disciplinara adecvata ~I organizarea ~i 
desfa~urarea procesului instructiv-educativ; 

Activitati derulate: 
• S-au realizat intalniri cu reprezentantii Politiei ~i ai autoritatilor locale - pentru 

dezbaterea cauzelor ~i a conditiilor de manifestare a violentei in societate ~i 

~coli. 
• S-a realizat verificarea ritmica a participarii la cursuri a elevilor, completarea 

graficului de frecventa pe clase ~i unitate, depistarea elevilor cu frecventa 
slaba sau tendinta de abandon; 
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• Intensificarea i?i eficientizarea colaborarii i?colii cu familiile elevilor "problema", 
cu autoritatile locale; S-au aplicat masuri disciplinare prevazute de 
regulament; S-au valorizat i?i valorificat experientele manageriale pozitive; 
S-au reconsiderat orele educative ca verigi importante Tn actul educational , 
prin crearea unui climat propice comunicarii i?i formarii de atitudini pozitive a 
elevilor fata de societate,mediu, viata; 

• S-au desfai?urat activitati educative Tn baza unor proiecte educationale Tn care 
sa fie atrai?i parteneri educationali; S-au stimulat dezvoltarea culturii 
organizationale i?colare i?i a microclimatului educational pozitiv printr-o 
educatie bazata pe valori , norme morale i?i etice; 

• S-a elaborat Programul de activitati extracurriculare care sa valorifice 
potentialul psihic i?i fizic al fiecarui elev (proiecte comune prin abordarea 
problematicilor Tn sistem integrat cu partenerii din politie i?i administratie) ; 

Rezultatele obtinute au fost: 
• S-a realizat 0 baza de date actualizata lunar la nivelul judetului Braila cu 

numarul de absente la nivelul fiecarei unitati de Tnvatam{mt, dar ~i 0 baza de 
date pentru elevii Tn situatia de abandon i?colar; 

• S-au prevenit accidentele rutiere prin derularea unor campanii cu sprijinul 
Inspectoratului de politie Rutiera Braila; 
S-a combatut fenomenul de absenteism prin realizarea unor actiuni comune 

cu parintii , Inspectoratul Judetean de Politie si Inspectoratul de Jandarmerie Braila. 
Tn cadrul obiectivelor strategice, s'e urmarei?te cu preciidere asigurarea 

calitatii Tn educatie, asigurarea i?anselor egale de acces la educatie, formarea ~i 
dezvoltarea personala a elevilor (prin activitati curriculare, extracurriculare i?i 
extrai?colare), crei?terea nivelului de cunoi?tinte, formarea competentelor cheie , 
dezvoltarea abilitatilor i?i a capacitatilor de relationare i?i de transfer, educarea 
acestora Tn spiritul valorilor reale ale societatii romanei?ti i?i Tn perspectiva integrarii 
europene. 

Obiectivele prop use Tn domeniul educatiei vizeaza: 
• Tmbunatatirea calitatii educatiei ~i facilitarea accesului tuturor cetatenilor la 

educatie; 
• deschiderea sistemului de educatie i?i formare catre lume; 
• continuarea programului de reparatii i?i consolidari la unitatile de Tnvatamant; 
• promovarea accesului la educatie a copiilor care provin din medii defavorizate, 

cu accent pe facilitarea accesului la educatie al romilor; 
• restructurarea rete lei i?colare Tn functie de reperele demografice i?i economice; 
• consolidarea rolului i?colii ca principala institutie de educatie ~i Tnvatamant; 

La nivelul municipiului Braila se asigura de asemenea, invEl[Elmant special Tn 
doua unitati de Tnvatamant, acestea fiind finantate din fondurile Consiliului Judetean. 

Tn ceea ce privei?te invEl[Elmantul altemativ, Tn municipiul Braila functioneaza 
patru unitati conexe i?i anume: 

• Casa Corpului Didactic; 
• Centru Judetean de Resurse ~i Asistenta Educationala; 
• Palatul Copiilor ~i Elevilor; 
• $coala de Arte "Vespasian Lungu" 
• Societatea Filarmonica "Lyra" 

Domeniul Ecumenic 
La nivelul municipiului Braila functioneaza 26 de parohii cu biserici i?i 9 capele. 

Pe langa acestea functioneaza 6 cantine, 0 grad in ita i?i 2 cabinete medicale. Cu 
binecuvantarea i?i sprijinul Tnaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop dr. Casian Craciun, 
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Arhiepiscopia Dunarii de Jos, prin preo\ii slujitori I?i cu sprijinul financiar al 
administra\iei pub lice locale, Biserica a venit intotdeauna in sprijinul credinciol?ilor, 
prin programele liturgice, cultural-educa\ionale, social-filantropice I?i pastoral
misionare. Municipiul Braila a acordat In anul 2019 sprijin financiar pentru :;;ase 
parohii situate pe raza municipiului, astfel : 

Nr. crt. Denumire Parohie Buget 2019 

1 Sfantul loan Botezatorul 110000 lei 
2 Sfanta Cruce 50000 lei 
3 Sfanta Mina 101811 lei 
4 Sfantul lerarh Nicolae 80000 lei 
5 Capela Sfintii Imparati Constantin si Elena 80000 lei 
6 Inal\area Domnului 110000 lei 

Total 531 811 lei 

Releaua spitaliceasca 
La nivelul municipiului Braila exista 0 retea spitaliceasca aflata In subordinea 

Consiliului Jude\ean. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" se afla In subordinea 
Consiliului Local Municipal Braila. Unitatea, unica pe specialitatea boli psihice, 
asigura asisten\a medicala spitaliceasca :;;i In sistem ambulator pentru afec\iuni 
psihice acute :;;i cronice. 

Tn ceea ce prive:;;te organizarea Spitalului de Psihiatrie "Sf Pantelimon", aceasta 
se prezinta astfel: 

Personal Aprobat Existent 
Personal auxiliar sanitar (infirmiere, ingrijitoare, 127 88 
brancardieri) 
Muncitori supraveghetori 24 24 
Personal sanitar (asistente, registrator medical, 143 119 
statisticieni, puericultor, instructor educatie) 
Personal superior (biolog, biochemist, asistenti sociali 17 10 
cu studii superioare, farmacisti , psihologi) 
Medici 41 26 
Comitet director si personal TESA 37 29 
Muncitori 39 32 

Total 428 328 

in ceea ce privel?te Centrele de gazduire a persoanelor varstnice din 
municipiu, situa\ia se prezinta astfel : 

Carnine administrate de Primaria Municipiului Brai/a 
Nume camin de Numar paturi Numar 

bBtrani Disponibi/ Ocupate personallObservatii 
Centrul de Ingrijire Caraiman - 161 153 97 -stat de functii 

"Sf. Ap. Petru I?i Zambilelor - 40 38 76-posturi ocupate 
Pavel" 

Caminul "Lacu 142 129 71 - stat de functii 
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Sarat" 67 - ocupate 
Complexul 160 140 117 

Reziden\ial "Sf. 
Maria" Baldovinei?ti 

Serviciile de Medicina $colara includ serviciile furnizate de un cabinet de 
medicina !?colara, medicul de aici fiind furnizorul de servicii medicale de urgenla, 
profilactice !?i curative In cursul procesului de Invalamfml. Medicina !?colara se 
practica In cabinete medicale, autorizate sanitar, situate In unitalile de Invalamant din 
municipiul Braila, subordonandu-se Serviciului Public de Asistenla Medicala !?i 
Administrare a Cre!?elor. 

Reteaua de medicina scolara este structurata astfel . 
Reteaua de medicina scolara Aprobat Existent 

Cabinete medica Ie In gradinite 22 22 
Cabinete medicale din unitati de Invatamant (scoli si licee) 40 40 
Cabinete stomatologice din gradinite -
Cabinete stomatologice din unita\i de Inva\amant 4 4 
(scoli si licee) 
Posturi aprobate de medici scolari 16 11 
Posturi aprobate asistente 74 57 
Posture aprobate medici stomatologi scolari 5 4 
Mediatori sanitari 3 3 

Sport 
Conform prevederilor art.2 din legea nr.69/2000 "educa{ia fizica §i sportul sunt 

activita{i de interes na{ional sprijinite de stat, iar potrivit acestei dispozilii, "statui 
recunoa§te §i stimuleaza ac{iunile organizatorice §i de promovare a educa{iei fizice §i 
sportului, desfa§urate de autorita{ile administra{iei publice §i, dupa caz, de 
organismele neguvemamentale de profi/ in invatamant, in structuri ale apararii 
na{ionale, ordinii publice, siguran{ei na{ionale, in sana tate, In societa{i comerciale, 
precum §i In alte sectoare ale vietii sociale. " 

Din aceste considerente, putem contura definilia "sportului" ca fiind "activitatea 
de lntrecere constituita dintr-un ansamblu de ac{iuni motrice diferen{iate pe ramuri de 
sport, desfa§urata lntr-un cadru institu{ionalizat sau independent, prin care se cauta 
perfeclionarea posibilitalilor morfo-funclionale !?i psihice, concretizate In performanle 
oblinute In competilii. 

Pornind de la aceste reglementari !?i necesitali, prin Hotararea Consiliului 
local Municipal 150/16.04.2019, s-a aprobat bugetul de venituri !?i cheltuieli al 
Municipiului Braila pe anul 2019, astfel In cursul anului 2019 Primaria Municipiului 
Braila a finanlat urmatoarele structuri sportive: Handbal Club Dunarea Braila, cu 
urmatoarele sume: 

Denumire asoeiatie Suma aloeata 
Handbal Club 1 200 000 lei - aloca\i prin HClM 160/1604.2019 

Dunarea Braila si HClM nr.49/28 .02.2006 

Obiectivul fundamental al activitalii cluburilor !?i asocialiilor sportive finanlate 
de Primaria Municipiului Braila I-a constituit cre!?terea semnificativa !?i constanta a 
contribuliei sportivilor !?i a staffului la reprezentarea !?i sporirea prestigiului Brailei pe 
plan nalional !?i internalional , prin stimularea sportului la nivel Inall. Astfel, In anul 
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2019, s-au ob\inut rezultate notabile prin calificarea la competi\ii a unui numar mare 
de sportivi , cu un nivelinalt de performan\a. 

HC Dunarea Braila ~i-au propus ~i a realizat asigurarea stabilita\ii ~i 
continuita\ii unei echipe performante, consolidarea unei echipe valoroase care sa 
ob\ina cele mai bune performan\e pe plan intern, selec\ionarea de jucatoare de la 
loturile na\ionale de senioare ~i junioare. 

La nivelul municipiului Braila func\ioneaza 10 baze sportive: 

Denumire bazii sportivii Activitate sportiva desfii§uratii 
Stadionul Municipal Braila Fotbal, Dirt - trak, atletism, automobilism, 

ciclism 
Stadionul Progresul Fotbal, Dirt - trak, atletism, automobilism, 

ciclism 
Baza Sportiva Parcul Monument Volei , handbal , tenis, ciclism, atletism 
Baza Sportiva Gradina Publica Volei, handbal, tenis 
Patinoarul Municipal Patinaj 
Bazinul de inot descoperit Natalie 
Bazinul de inot acoperit Natatie 
Teren sportiv acoperit (tip balon) Liceu tehnologic "Grigore Moisil" 
Teren sportiv acoperit (tip balon) Liceu teoretic "Panait Cerna" 
Teren sportiv acoperit (tip balon) Coleqiul tehnic "C D Nenitescu" 

Strategia culturalii 
in anul 2015, a fost elaborata Hotararea Consiliului Local Municipal 

nr. 247/30.09.2015 care a stabilit componentele strategiei culturale a municipiului 
Braila , \inand cont de faptul ca in anul 2018 Braila aniverseaza 650 de ani de la 
prima atestare documentara, iar Romania sarbatoreste centenarul Marii Uniri, dar si , , 
de orientarile strategice privind politicile la nivel european ~i na\ional , de priorita\ile 
determinate de Strategia Europa 2020 ~i Strategia Uniunii Europene privind regiunea 
Dunarii, de priorita\ile stabilite in Cadrul Strategic Comunitar pentru perioada 2014 -
2020, precum ~i de planificarea strategica na\ionala, regionala ~i locala. 

Date statistice 
in ceea ce prive~te popula\ia pe grupe de varsta, aceasta este structurata in 

diagrama urmatoare: 
Structura popula(iei pe grupe de varsta in anu/ 2019 
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Se poate spune ca municipiul Braila are avantajul unei popula!ii In varsta de 
munca de aproximativ 133456 persoane, ceea ce reprezinta 66%. 

Populatia 0- 4 5- 9 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 50- Pest 
pe ani ani 14 19 24 29 34 39 49 59 e 60 

categorii ani ani ani ani ani ani ani ani de 
de vilrstii ani 

6411 6970 890 826 833 110 160 150 351 309 543 
1 2 9 20 77 05 55 23 51 

Total 201 4141ocuitori 
populatie 

-. Sursa: http://www.Brai/a .msse.ro 
Infrastructura turistica 
Gazduirea oaspe!i1or In municipiul Braila se poate face In una din numeroasele 
unita!i de primire turistica . Astfel , In anul 2019 In municipiu func!ionau 22 de astfel de 
unita!i (12 hoteluri, un hostel , un motel , 2 vile turistice ~ i 6 pensiuni turistice) , cu un 
numar de aproximativ 2.000 de locuri. 

Capacitate de primire turistica ' 
Capacitate de cazare Hoteluri Moteluri Vile Hoste/uri Pensiuni 

Turistic 
e 

Anu/2019 12 1 2 1 6 

42 



DHotefuri 

D Hoslefufl 

O Motelufl 

D Vile IU f;Sl ice 

54% • Pensiun;h,lf;stice 

Sursa: http://www.Braila.insse.ro - Capacitate de primire turistica, anul2019 
Pentru promovarea turismului In Braila , municipalitatea de\ine un centru de 

informare !?i promovare turistica In municipiul Braila , ce urmare!?te cre!?terea 
numarului turi!?tilor In municipiul Braila !?i In zonele limitrofe cu potential turistic prin: 
oferirea unor servicii specializate integrate, moderne, permanente !?i la standarde 
europene turi!?tilor !?i potentialilor turi!?ti; instituirea unui sistem integrat !?i informatizat 
a ofertei turistice ; promovarea potentialului turistic local prin Imbunatatirea imaginii de 
destinatie turistica a Brailei. 

Pe parcursul celui de-al patrulea an de activitate pana In prezent, au fost 
realizate 0 serie de ac\iuni In conformitate cu atribu\iile specifice centrelor de acest 
gen, care sunt stipulate In OROIN nr. 1.096 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind acreditarea Centrelor Na\ionale de Informare ~i 
Promovare Turistica. 

Prezentam In continuare aclivita\ile Intreprinse In vederea atingerii scopului 
propus: 

- Contactarea administratorilor sau custozilor principalelor obiective turistice 
din Municipiul Braila : Consiliul Jude\ean Braila (Muzeul Brailei "Carol I", Casa 
Memoriala "Panait Istrati", "Casa Embiricos - Centrul Cultural Nicapetre", Biserica Sf. 
Arhangheli "Mihail ~i Gavril", Biserica "Buna Vestire" (greaca) - biserica comunita\ii 
grece~ti din Braila, terminata In 1872, Teatrul Na\ional "Maria Filotti"; 

- Actualizarea informa\iilor de pe site-ul http://cniptBraila.roJro ROJ cu scopul 
de a promova imaginea municipiului cat ~i a jude\ului Braila prin principalele obiective 
turistice ce ne reprezinta , ora~ul Braila fiind eviden\iat de relaxarea oferita de 
plimbarea In Parcul Natural din Balta Mica a Brailei, pescuit ~i plimbari pe Dunare, 
etc.; 

- Colaborarea CNIPT-ului cu Centrul de Vizitare ~i Informare plutitor al RNP 
Romsilva Administra\ia Parcului Natural Balta Mica a Brailei R.A, In scopul 
promovarii biodiversita\ii ~i a zonelor umede din aria naturala protejata dar ~i 
imaginea Centrului de informare; 

- Completarea ~i distribuirea adreselor ~i propunerilor de parteneriat pentru 
agen\iile de turism din Municipiul Braila; 

- Contactarea structurilor de cazare din Municipiul Braila pentru BAZA de 
date: Hotel Traian, Hotel Belvedere, Hotel Triumph, Grand Hotel Orient, Pensiunea 
Orient, Hotel Edy"s Royal , etc; 

- Conceperea structurii ~i con\inutului pliantului pentru Centrul Na\ional de 
Informare ~i Promovare Turistica, conceperea invita\iilor pentru dirigin\i pentru a vizita 
sediul cu elevi; 

- Selectarea din materialele preluate a textelor de prezentare a Sta\iunii Lacu 
Sarat, Balta Mica a Brailei, Centrul Istoric al orasului Braila In vederea introducerii 
acestora pe site-ul propriu ; 
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- Contactarea Muzeului de Istorie "Carol I" pentru furnizarea de informatii ~i 
fotografii pentru pliante cu trasee de vizitare; 

- Participarea la diferite manifestari, targuri ~i evenimente cu scopul de a 
promova prin Centrul National de Informare ~i Promovare Turistica imaginea Brailei 
~i a obiectivelor turistice. 

Datele inregistrate de catre Directia Regionala de Statistica Braila au indicat 
faptul ca in luna august 2019, indicele de utilizare neta a locurilor de cazare a fost de 
51,9. Numarul de innoptari in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare 
turistica in anul 2019 a fost de 103080 din care 96801 innoptari au fost inregistrate in 
hoteluri, ceea ce reprezinta 93 ,91 % din total innoptari. 

2.5. DIRECTIA ACHIZITII PUBLlCE, LlCITATIl 
l?1 PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT 

STRUCTURA l?1 COMPONENTA DIRECTIEI 
Directia Achizitii Publice , Licitatii ~i Parteneriat Public Privat a carei activitate 

este coordonata de un director executiv are in componen\a , conform organigramei 
Primariei Municipiului Braila : 

- Serviciul Licita\ii ~i Achizi\ii Publice incadrat cu 9 func\ionari publici din care unul 
este ~ef serviciu 

- Biroul Licita\ii , Contracte, Parteneriat Public Privat incadrat cu 7 func\ionari 
publici din care unul este ~ef birou 

Oficiul primire-inregistrare documente achizitii publice, incadrat cu 0 persoana 

Componenta directiei 
La data prezentului raport , situa\ia functionarilor publici care i~i desfa~oara 

activitatea in cadrul Direc\iei Achizi\ii Publice, Licita\ii ~i Parteneriat Public Privat este 
urmatoarea: 

- 1 director executiv 
- Serviciul Licitatii ~i Achizitii Publice: 6 func\ionari publici din care: - 1 ~ef 

serviciu , 1 inspector superior, 1 inspector principal , 3 inspectori asistent. 
- Biroul Licitatii , Contracte, Parteneriat Public Privat: 3 func\ionari publici din 

care - 1 ~ef birou, 1 inspector superior, 1 inspector asistent, 1 debutant. 
- Oficiul primire-inregistrare documente achizitii publice: 1 func\ionar public

inspector asistent. 

Obiect de activitate principal 
in vederea aplicarii prevederilor legale in vigoare Serviciul Licita\ii ~i Achizi\ii 

Publice i~i desfa~oara activitatea, avand urmatoarele atribu\ii principale: 
- Asigura accesul autorita\ii contractante in SEAP prin inregistrare/reinnoire sau 

recuperarea certificatului digital , daca este cazul ; 
- Asigura organizarea ~i implementarea procedurilor de atribuire a contractelor de 

achizi\ie publica ~i a contractelor de concesiune de lucrari publice ~i de servicii , 
indiferent de sursa de finantare: buget local, buget de stat, fond uri europene; 

- intocme~te sau actualizeaza strategia anuala de achizi\ii publice ~i programul 
anual al achizitiilor publice in urma necesitatilor transmise de catre celelalte 
compartimente ale institutiei; 
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- Elaboreaza sau dupa caz coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei 
de atribuire :;;i a documentelor-suport, in cazul organizarii unui concurs de solutii , a 
documentatiei de concurs, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de 
specialitate; 

- Respecta obligatiile legale privind publicitatea in domeniul achizitiilor publice; 
- Realizeaza achizitiile directe; 
- Intocme:;;te procesele-verbale, rapoarte, adrese, asigura secretariatul :;;1 

evidenta pentru licitatii de bun uri, servicii :;;i lucrari publice; 
- Constituie:;;i pastreaza dosarul achizitiei publice. 

SINTEZA ACTIVIT ATII 2019 

Pe parcursul anului 2019, Serviciul Licitatii :;;i Achizitii Publice a derulat achizitii 
~i a incheiat contracte pentru proiecte cu finantare din fond uri europene :;;i alte tipuri 
de fonduri dupa cum urmeaza: 

1.Pentru proiectul Eficientizare energetica Gradinita cu Program Prelungit nr. 36 
Furnicuta finantat prin programul FESI POR 98% BUGET LOCAL 2%, au fost 
incheiate urmatoarele contracte: 

- Servicii de publicitate :;;i informare. 
- Servicii de dirigentie de :;;antier. 

2. Pentru proiectul Eficientizare energetica Gradinita cu Program Prelungit nr. 47 
Pinochio finantat prin programul FESI POR 98% BUGET LOCAL 2%, au fost 
incheiate urmatoarele contracte: 

- Servicii de publicitate :;;i informare. 
- Servicii de dirigentie de :;;antier. 

3. Pentru proiectul Eficientizare energetica Gradinita cu Program Prelungit nr. 48 
Luceafarul finantat prin programul FESI POR 98% BUGET LOCAL 2%, au fost 
incheiate urmatoarele contracte: 

- Servicii de publicitate :;;i informare. 
- Servicii de dirigentie de :;;antier. 

4. Pentru proiectul Eficientizare energetica Corp C3 - Gradinita nr.60 cu Program 
Prelungit $i Internat LPS finantat prin programul FESI POR 98% BUGET LOCAL 2%, 
au fost incheiate urmatoarele contracte: 

- Servicii de publicitate :;;i informare. 
- Servicii de dirigentie de :;;antier. 

5. Pentru proiectul Realizarea unei cre$e in cartier Buzaului finantat prin 
programul FESI POR 98% BUGET LOCAL 2%, a fost incheiat urmatorul contract: 

- Servicii de verificare documentatie faza 1+ II. 

6. Pentru proiectul Reabilitare Castelului de Apa din Gradina Publica Braila 
finantat prin programul FESI POR 98% BUGET LOCAL 2%, a fost incheiat urmatorul 
contract: 

- Servicii de verificare a documentatiei tehnico-economice. 
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7. Pentru proiectul Achizitie mijloace transport public-tramvaie 18m, Braila 
finan\at prin programul FESI POR 98% BUGET LOCAL 2%, a fost incheiat urmatorul 
contract: 

- Servicii de publicitate !?i informare. 

8. Pentru proiectul Festivalul Pe$telui finan\at prin programul POPAM 2014-2020 
a fost incheiat urmatorul contract: 

-Servicii de consultan\a management de proiect. 
-Servicii de informare !?i publicitate. 
-Servicii organizare deschidere festival. 
-Servicii demonstrative de arta culinara. 
-Servicii prezentare de vinuri specifice zonei. 
-Servicii inchiriere scena, echipamente sonorizare. 
-Servicii organizare ateliere me!?tesugare!?ti. 
-Servicii organizare expozi\ii festival. 
-Servicii organizare spectacole aferente festival. 
-Furnizare prod use demonstra\ii culinare !?i oenologice. 
-Servicii audit. 

9. Pentru proiectul Centrul de Agrement Faleza Ounarii finan\at prin programul 
POPAM 2014-2020 au fost incheiate urmatoarele contracte: 

- Servicii verificator proiect. 
- Servicii de audit financiar. 
- Servicii de publicitate !?i infomare. 
- Servicii de proiectare !?i execu\ie. 
- Servicii de dirigen\ie de !?antier. 

10. Pentru proiectul 0 administratie In slujba cetateanului finan\at prin programul 
FESI-POCA 2014-2020, au fost incheiate urmatoarele contracte : 

- Furnizare dotari - mobilier. 
- Furnizare dotari - Echipamente IT. 
- Cursuri instruire. 
- Elaborare studii. 

11 . Pentru proiectul Masuri privind Imbunatatirea sigurantei pescarilorfinan\at prin 
programul finan\at prin programu POPAM 2014-2020 au fost incheiate urmatoarele 
contracte: 

- Publicitate !?i informare 
- Audit financiar. 

12. Pentru proiectul Oezvoltarea ecoturismului $i turismului educational In 
Municipiul Braila finan\at prin programul finan\at prin programul POPAM2014-2020 a 
fost incheiat urmatorul contract: 

- Furnizare ambarca\iune. 

13. Pentru proiectul Regenerare zone urbane degradate sector 2 finan\at prin 
programul finan\at prin programu POR 2014-2020 a fost incheiat urmatorul contract: 

-servicii de verificare. 
Pe parcursul anului 2019, Serviciul Licita\ii !?i Achizi\ii Publice a derulat achizi\ii !?i 

a incheiat un contract pentru proiecte cu finan\are de la Programul Na\ional de 
Dezvoltare Locala, dupa cum urmeaza: 

Pentru proiectul Calea Galati, Intre Pod Brailita si OJ 221 a fost Incheiat urmatorul 
contract: Servicii de publicitate !?i informare. 
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Pe parcursul anului 2019, Biroul Licita\ii, Contracte, Parteneriat Public Privat a 
inregistrat un numar de 82 de contracte de superficie autentificate la notar. 

Pentru eficientizarea activita\ii Biroului Licita\ii , Contracte, Parteneriat Public Privat 
a fost creata 0 arhiva electronica ce cuprinde eviden\a contractelor de concesiuni, 
inchirieri ~i superficii, incepand cu anul 1995 pana in prezenl. 

Obiective majore pentru anul 2020 

Direc\ia Achizi\ii Publice, Licita\ii ~i Parteneriat Public Privat i~i propune in anul 
2020 urmatoarele obiective: 

• Perfec\ionarea personalului prin participarea acestuia la diferite cursuri, 
seminarii 

• imbunata\irea ~i eficientizarea proceselor de achizi\ie publica prin achizi\ionarea 
unui soft special. 

• Realizarea tuturor demersurilor in vederea satisfacerii necesita\ilor transmise de 
catre celelalte compartimente. 

2.6. DIRECTIA ARHITECT ~EF 

STRUCTURA ~I COMPONENTA DIRECTIEI 

in cadrul Direciiei Arhitect !?ef, subordonata Viceprimarului Municipiului Braila, 
funciioneaza, conform organigramei aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Braila, aprobata prin H.C.L.M. nr. 70/19.02 .2018, in perioada ianuarie
noiembrie 2019, urmatoarea structura: 

• 1 serviciu: 
~ Serviciul Autorizaiii Lucrari de Construciii; 

• 5 compartimente: 
~ Compartimentul Regularizari, Finalizare ConstruC\ii; 
~ Compartimentul Planificare, Dezvoltare ~i Strategie Urbana; 
~ Compartimentul Comisie Avizare; 
~ Compartimentul Administrare ~i Gestionare GIS; 
~ Compartimentul Relaiii cu Publicul. 

in cadrul Direciiei Arhitect !?ef, subordonata Viceprimarului Municipiului Braila, 
funciioneaza, conform modificarilor organigramei aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Braila, aprobata prin H.C.L.M. nr. 575/31 .10.2019, din 
decembrie 2019, urmatoarea structura: 

• 2 servicii : 
~ Serviciul Autorizaiii Lucrari de Construciii ; 
~ Serviciul Cadastru ~i Eviden\a, Gestionare ~i Monitorizare Patrimoniu 
format din: 

~ Compartimentul intocmire Documentaiii in Vederea 
Concesionarii, 
~ Oficiullntabulari ~i Eviden\a Carte Funciara, 
~ Oficiul de Eviden\a Cadastru Imobiliar ~i Aplicare Legilor 
Fondului Funciar, 
~ Oficiul Nomenclator Urban, 
~ Compartimentul Evidenia Gestionare i?i Monitorizare Patrimoniu. 
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• 5 compartimente: 
» Compartimentul Regularizari, Finalizare Construcli i; 
» Compartimentul Planificare, Dezvoltare ~ i Strategie Urbana; 
» Compartimentul Comisie Avizare; 
» Compartimentul Administrare ~i Gestionare GIS; 
» Compartimentul Relatii cu Publicul. 

COMPONENTA DIRECTIEI 
Conform organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braila, 

aprobata prin H.C.L.M. nr. 70/19.02 .2018 , In perioada ianuarie - noiembrie 2019, 
Direclia Arhitect $ef are prevazut un numar total de 22 de posturi din care 2 posturi 
de conducere. 

Conform modificarilor organigramei aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Braila, aprobata prin H.C.L.M. nr. 575/31 .10 .2019 , din decembrie 2019, 
Direclia Arhitect $ef are prevazut un numar total de 35 de posturi din care 3 posturi 
de conducere. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL 
Obiectul de activitate principal al Directiei Arhitect $ef este aplicarea prevederilor 

legislaliei privind autorizarea executarii lucrarilor de construclii, urbanismului ~i 
amenajarii teritoriului ~i I~i desfa~oara activitatea In baza legislatiei specifice In 
vigoare In conformitate cu dispozitiile Regulamentului de organizare ~i functionare al 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braila . 

SINTEZA ACTIVIT ATII iN 2019 

SERVICIUL AUTORIZATII LUCRARI DE CONSTRUCTII 
Activitatea din cadrul serviciului s-a concretizat In anul 2019 pnn emiterea 

urmatoarelor documente: 
• Certificate de urbanism pentru: construire , desfiinlare, operaliuni notariale, 

scoatere din circuitul agricol - 2275 buc; 
• Autorizalii de construire - 1197 buc; 
• Autorizalii de desfiinlare - 206 buc; 
• Prelungiri autorizalii de construire, autorizalii de desfiinlare, certificate de 

urbanism - 260 buc; 
• Cereri rezolvate pentru eliberare de copii legalizate - 60 buc; 
• Coresponden\a cu cetatenii si cu direclii din cadrul Primariei - 7980 buc; 
• Arhivare baza de date ~i asigurarea caracterului public al certificatelor de 

urbanism ~i a autorizaliilor de construire. 

COMPARTIMENTUL REGULARIZARI, FINALIZARE CONSTRUCTII , 
Activitatea din cadrul compartimentului s-a concretizat In anul 2019 prin emiterea 

urmatoarelor documente: 

• Regularizarea autorizaiiilor de construire eliberate In 2001-2019 - 1321 buc; 
• Regularizarea taxei pentru timbru de arhitectura - 798 buc; 
• Procese verbale de finalizare la terminarea lucrarilor - 1056 buc; 
• Procese verbale de demolare - 398 buc; 
• Somatii de Intarziere - 540 buc; 
• Raportare D.F.P.L. regularizare autorizatii de contruire -12 buc; 
• Raportare I.S.C. procese verbale finalizare lucrari -12 buc; 
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• Certificate de atestare a edificarii 1 extinderii constructiei - 528 buc; 
• Autorizatii de bransament rete Ie publice de transport energie electrica - 114 

buc; 
• EVidenta In~tiintari I.S.C. - 815 buc; 
• Participare comisii evaluare proiecte finantate prin fond uri europene - 22. 

COMPARTIMENT PLANIFICARE, DEZVOLTARE SI STRATEGIE URBANA 
Activitatea din cadrul compartimentului s-a concretiz~t In anul 2019 prin : 

• fntocmirea rapoartelor pentru C.L.M. cu privire la rezultatul dezbaterilor publice 
a planurilor de urbanism initiate de persoane fizice sau juridice ( 3 P.U.D ~i 4 
P.U.Z); 

• fntocmirea referatelor de specialitate pentru 7 planuri urbanistice In vederea 
aprobarii In ~edintele C.L.M. Braila ; 

• fntocmirea documentelor de planificare a procesului de informare ~i consultare 
a publicului cu privire la documentatii de urbanism - 7 buc; 

• fntocmirea notificarilor pentru demararea procedurilor privind ~edintele publice 
de informare a cetatenilor cu privire la documentatiile de urbanism prop use 
spre aprobarea C.L.M. - 21 buc; 

• fntocmirea ~i afi~area anunturilor publ ice cu privire la dezbaterile ce au ca 
obiect planuri urbanistice la sediul Primariei, pe site-ul institutiei ~i distribuirea 
lor catre persoanele interesate - 10 buc; 

• Organizarea ~ed intelor publice - 7 buc, (intocmirea ordinii de zi ~i a procesului 
verbal de la sfar~itul ~edintei) ; 

• Introducere documentatii de urbanism (P.U.D, P.U.Z.) In programul G.I.S.; 
• Participare la 9 ~edinte C.T.UAT.; 
• Emiterea punctelor de vedere asupra documentatiilor prezentate - 13 buc; 
• Emitere Avize de Oportunitate -12 buc; 
• fntocmirea documentatiei In vederea achizitionarii serviciilor pentru proiectare 

~i executie pentru obiectivul de investitii "Platforme expunere amplasare statui 
rezultate In urma simpozionului de sculptura monumentala "Nicapetre"" -
amplasarea Statuii "Valurile Dunarii" si platforma de expunere - Aleea 
Parcului - fn fata bazinului de Inot; , 

• Participare In comisiile de receptie pentru Statuia domnitorului Vlaicu Voda; 
• Finalizarea contractului "Servicii de elaborare a Registrului Local al Spatiilor 

Verzi din Municipiul Braila " - Nota de Comanda nr. 2 din 09.10.2019; 
• fntocmirea documentatiei In vederea achizitionarii serviciului de Intocmire 

releveu actual pentru imobilul din Strada Oituz nr. 5A, Municipiul Brai la; 
• fntocmirea documentatiei In vederea achizitionarii serviciului de Intocmire 

releveu actual pentru imobilul din Strada Mihai Eminescu nr. 23A, Municipiul 
Braila; 

• fntocmirea documentatiei In vederea achizitionarii achizitia serviciului de 
Intocmire a fi~ei analitice de inventariere ~i a studiului istorico - arhitectural 
pentru imobilul din Strada Mihai Eminescu nr. 23A; 

• fntocmirea documentatiei In vederea achizitionarii achizitia serviciului de 
Intocmire a fi~ei analitice de inventariere ~ i a studiului istorico - arhitectural 
pentru imobilul din Strada Oituz nr. 5A; 

• Participare In cadrul proiectului "Sprijinirea Municipiului Braila pentru 
introducerea managementului calitatii" ; 

• Participare In cadrul comisiei de inventariere a imobilelor din Centrul Istoric al 
Municipiului Braila ce se supun prevederilor H.C.L.M. nr. 720/20 .12.2018; 
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• Activitate in comisia municipala de circula\ie rutiera; 
• fntalniri de lucru pentru modificarea documenta\iei Plan urbanistic General in 

vederea aprobarii; 
• Corespondenta cu privire la obligatiile financiare ale primariei in raport cu 

statutul de membru al A.L.Z.IAR.; 
• Participare organizare evniment "Ora~elul Copiilor"; 
• Participare organizare eveniment ,,1 - 8 Martie" 
• Solutionarea cererilor repartizate spre rezolvare - 125 buc. 

COMPARTIMENT COMISIE A VIZARE 
Activitatea din cadrul compartimentului s-a concretizat in anul 2019 prin: 

• fntocmire convocator, procese - verbale ~i liste prezen\a pentru ~edintele 
C.T.UAT. - 6 buc; 

• Arhivare convocatoare gedinte C.T.UAT., procese - verbale ~i liste prezen\a 
- 6 buc; 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

fntocmire 9i emitere avize Arhitect $ef - 11 buc; 
Completare registru eviden\a 9i arhivare avize arhitect ~ef - 11 buc; 
fntocmire baza de date Autorizatii de Construire emise - 12 buc; 
fntocmire baza de date Autoriza\ii de Construire prelungite - 1 buc; 
fntocmire baza de date Autoriza\ii de Desfiin\are prelungite - 1 buc; 
fntocmire baza date Certificate de Urbanism prelungite - 1 buc; 
fntocmire baza de date Autorizatii de Desfiintare emise -12 buc; 
fntocmire baza de date Certificate de urbani~m emise -12 buc; 
fntocmire baza de date cu taxa timbru de arhitectura incasata - 12 buc; 
Coresponden\a cu Direc\ia Finan\elor Publice Locale -12 buc; 
Coresponden\a cu Ordinul Arhitec\ilor din Romania -12 buc; 
Coresponden\a cu Uniunea Arhitec\ilor din Romania - 12 buc; 
fntocmire coresponden\a intre Institu\ia Arhitect $ef ~i alte institutii - 53 buc; 
fntocmire 9i emitere avize de publicitate - 172 buc; 
fntocmire tabel cu avize de publicitate emise ~i prelungite - 1 buc; 
fntocmire coresponden\a cu Poli\ia Locala privind avizele de publicitate emise 

- 5 buc; 
• fntocmire referate ~i dispozi\ii pentru inchirierea domeniului public - 61 buc; 
• fntocmire fige audien\e - 10 buc; 
• fntocmire tabel ~i avize pentru eveniment "Ora~elul Copiilor"; 

COMPARTIMENT A DMINISTRARE SI GESTIONARE GIS , 
Activitatea din cadrul compartimentului s-a concretizat in anul 2019 prin : 

• actualizarea ~i publicarea lunara pe site-ul Primariei Municipiului Braila a 
certificatelor de urbanism, autoriza\iilor de construire 9i de demolare; 

• intocmiri de schi\e 9i plan uri (amplasamente) cerute de catre toate 
compartimentele primariei; 

• actualizarea bazei de date GIS cu strazile ~i numere p09tale din municipiul 
Braila; 

• au fost intomite 217 referate tehnice (Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic 
al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989); 

• au fost intocmite 52 fise tehnice ale bunului imobil (Iegea 10/2001); 
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• au fost intocmite 355 planuri - parcari (SUPAGL); 
• harta municipiului Braila cu strazile asfaltate \>i in curs de modernizare 
• georeferentiere \>i vectorizare zona de studiu documentatii de urbanism 

(P.U.D, P.U.Z.); 
• actualizare baza de date 'Sistem de Management Urban bazat pe GIS' . 

COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL 
Activitatea din cadrul compartimentului s-a concretizat in anul 2019 prin : 

• Verificarea documentiilor depuse de solicitanti potrivit prevederilor Legii nr. 
50/1991 

• Eliberarea documentatiilor, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 ; 
• Realizarea evidentei documentelor; 
• Cereri primite in cadrul Institutiei Arhitect gef la ghiseele 8 \>i 9 - 7980 buc; 
• Autorizatii de Construire eliberate - 1197 buc; 
• Autorizatii de Desfiin\are eliberate - 206 buc; 
• Autorizatii de Construire prelungite - 99 buc; 
• Autorizatii de Desfiintare prelungite - 6 buc; 
• Certificate de Urbanism prelungite - 156 buc; 
• Certificate de Urbanism eliberate - 2275 buc; 
• Avize pentru publicitate temporara -172 buc; 
• Autorizatii bransamente rete Ie publice de transport energie electrica - 114 

buc; 
• Calculare taxei eliberare Autorizatii de Construire 1 Desfiintare 1 Certificate de 

Urbanism; 
• Calculare taxa timbru de arhitectura. 

5ERVICIUL CADA5TRU 51 EVIDENTA, GE5T10NARE . . 
COMPARTIMENTUL 
CONCE510NARII 

~I MONITORIZARE PATRIMONIU 

INTOCMIRE DOCUMENTATII IN VEDEREA 

Prin persoanele ce iI alcatuiesc, are urmatoarele sarcini stipulate pentru fiecare 
angajat in parte, conform fii?ei postului, astfel: 

• identifica terenurile libere de pe raza municipiului Braila, verificandu-Ie situa\ia tehnica 
§i juridica a acestora, iar in cazul in care sunt libere de sarcini , propune atestarea 
acestora la domeniul public sau privat al municipiului Braila §i apoi scoaterea 
acestora la licita\ie publica in vederea inchirierii sau constituirii dreptului de superficie, 
cu titlu oneros; 

• intocme§te rapoarte de specialitate pentru terenurile ce se propun a fi 
inchiriate/superficiate prin licita\ie publica sau prin incredin\are directa in baza unor 
cereri adresate de catre persoanele juridice sau fizice ; 

• preda amplasamente §i intocme§te procese verbale pentru cei ce au inchiriatl 
superficiatl concesionat terenuri prin incredin\are directa sau prin licita\ie publica; 

• confrunta lucrarile de cadastru imobiliar cu situa\ia existenta in teren; 
• furnizeaza din cadastrul imobiliar - edilitar datele necesare (suprafe\e, schi\e, 

proprietari) direc\iilor din componen\a Primariei Municipiului Braila, inclusiv Direc\iei 
Finan\elor Publice Locale. 

• 
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in luna decembrie 2019 s-au inregistrat un numar de 37 cereri din care: 
• 5 cereri superficii persoane fizice l?i juridice - s-a raspuns; 
• 3 note de audienta - s-a raspuns; 
• 10 de procese verbale pentru terenurile inchiriate/superficiate/concesionate -

s-au intocmit ; 
• 2 cereri alte institutii - s-a raspuns; 
• 10 e-mailuri , faxuri - s-a raspuns; 
• 5 adrese diverse; 
• 2 adrese interne - directii l?i compartimente din cadrul Primariei Municipiului 

Braila; 
s-au intocmit un numar de 11 rapoarte de specialitate din care: 

• 1 raport de specialitate privind incetarea dreptului de folosinla gratuita asupra 
terenurilor atribuite conform Legii nr. 15 1 2003, 

• 1 raport de specialitate privind dezmembrarea, partajarea ~i alipirea unor terenuri ce 
apar\in domeniului privat al Municipiului Braila, 

• 4 rapoarte de specialitate privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, 
asupra unor terenuri ce apar\in domeniului privat al Municipiului Braila 

• 1 raport de specialitate privind exprimarea acordului Municipiului Braila, pentru 
executarea unor lucrari de construire/desfiinlare pe terenuri ce apar\in domeniului 
public ~i privat al Municipiului Braila. 

• 1 raport de specialitate privind completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 
429/21 .12.2015 - "Usta terenurilor ce apar\in domeniului public al Municipiului Braila 
ce sunt sau pot fi ocupate de construc\ii tip balcon, alei acces, extinderi spa\ii 
comerciale, alte construc\ii autorizate" 

• 1 raport de specialitate privind inchirierea prin incredin\are directa a unor terenuri ce 
apar\in domeniului public al Municipiului Braila ce pot fi ocupate de construc\ii tip 
balcon, alei acces, extinderi spa\ii comerciale, alte construc\ii autorizate, conform 
Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 245/30 .06 .2019 

• 1 raport de specialitate privind completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 
429/21 .12.2015 - Usta terenurilor apar\inimd domeniului public al Municipiului Braila 
in vederea amplasarii unor terase sezoniere a caror activitate se va desfa~ura in fala 
spa\iilor comerciale autorizate 

• 1 raport de specialitate supus analizei ~i aprobarii Consiliului Local Municipal Braila 
pentru actualizarea inventarului Domeniului Privat al Municipiul Braila. 

OF/CIUL NOMENCLA TOR URBAN 
Prin persoanele ce 11 alcatuiesc, are urmatoarele sarcini stipulate pentru fiecare 

angajat in parte, conform fil?ei postului , astfel: 
• lntocme~te rapoarte de specialitate privind atribuirea de denumiri de strazi ; 
• furnizeaza informatii privind istoricul de artera ~i numerele po~tale pentru imobilele 

revendicate conform Legii nr.10/2001; 
• line evidenla certificatelor de nomenclator stradal ~i elibereaza la cerere, adeverinle 

de nomenclator stradal. 

in luna decembrie 2019 s-au inregistrat un numar de 119 cereri din care: 
• 96 cereri - eliberare certificate nomenclator stradal, istoric de rol, atribuiri de 

numere pOl?tale; 
• 10 cereri - Comisia Locala pentru aplicarea Legi i nr. 10/2001; 
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• 6 cereri - adrese interne directii ~i compartimente din cadrul Primariei 
Municipiului Braila - externe - Judecatoria Braila, Tribunalul Braila, cabinete 
de avocatura, OCPI, SPCLEP, etc.; 

• ~i s-au intocmit: 
~ 1 raport de specialitate privind atribuirea de denumiri de artere !?i 
atribuirea de denumiri de blocuri; 
~ 5 incheieri si extrase de carte funciara inscrise in evidenta. . , 

COMPARTIMENTUL 
PATRIMONIU 

EVIDENTA. GESTIONARE $1 MONITORIZARE 

In luna decembrie 2019 s-au intocmit un numar de 8 rapoarte de specialitate 
din care: 

• 3 rapoarte de specialitate supuse analizei §i aprobarii Consiliului Local Municipal 
Braila pentru reactualizarea inventarului Domeniului Public al Municipiul Briiila; 

• 2 rapoarte de specialitate supuse analizei §i aprobiirii Consiliului Local Municipal 
Briiila privind exprimarea acordului Municipiului Briiila pentru schimbarea destina\iei a 
unor imobile apartinand domeniului public al Municipiului Briiila, din spa\iu de 
invii\iimant in spa\iu cu altii destina\ie; 

• 2 privind neexercitarea dreptului de preemp\iune al Municipiului Briiila conform Legii 
nr. 422/2001, republicatii , privind protejarea monumentelor istorice, 

• 1 raport de specialitate privind exercitarea dreptului de preemp\iune al Municipiului 
Briiila conform Legii nr. 422/2001 , republicatii, privind protejarea monumentelor 
istorice, 

~i s-au inregistrat ~i solutionat un numar de 26 cereri din care: 
• 3 cereri de eliberare adeverinte privind apartenenta la domeniul public al 

municipiului Braila necesare pentru inscrierea in Cartea Funciara a terenurilor 
ce fac obiectul unor contracte de inchiriere existente; 

• 4 solicitari adeverinte privind apartenenta la domeniul public al municipiului 
Braila necesare pentru inscrierea in Cartea Funciara a terenurilor propuse 
spre inchiriere, transmise catre O.C.P.I. Braila, 

• 2 corespondente cu O.C.P.I. Braila; 
• 5 cereri privind exercitarea dreptului de preemtiune; 
• 6 adrese interne - directii ~i compartimente din cadrul Primariei Municipiului 

Braila; 
• 2 cereri alte institutii - s-a raspuns; 
• 4 adrese diverse - s-a raspuns. 

5. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 ALE DIRECTIEI ARHITECT ~EF 

1. Finalizare lucrare "Actualizare P.U.G. Mun.Braila"; 
2. Sistem integrat de management urban bazat pe GIS - actualizare !?i 

dezvoltare continua; 
3. Dezvoltare sistem depunere !?i eliberare Certificate de Urbanism online; 
4. Continuarea actualizarii bazei de date !?i punerea acesteia pe site-ul Primariei 

!?i integrarea in aceasta baza de date a: 
planurilor de urbanism a P.U.Z.-urilor, P.U.D.-urilor 
registrului spatiilor verzi 
concesiunilor 
sistemului integrat de management urban bazat pe GIS 

5. Intocmirea!?i aprobarea in Consiliul Local Braila a Registrului Spatiilor Verzi -
etapa a II-a (regim multianual); 
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6. Intocmirea ~i aprobarea in Consiliul Local Braila a hal1ii de zgomot ambiental , 
respectiva planului de actiune impotriva zgomotului la nivelul municipiului. 

7. Regulament publicitate stradala - actualizare in baza Legii 154/2017 pentru 
modificarea !ji completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea !ji 
autorizarea mijloacelor de pUblicitate; 

8. Regulament terase spatii comerciale ~i intocmire model terase; 
9. Regulament locuinte pentru tineri pe terenurile concesionate in baza Legii 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala, republicata 2014 ~i intocmire modellocuin\e; 

10. Continuarea activitatii comisiei de inventariere ce pune in aplicare 
Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor !ji terenurilor 
neingrijite din intravilanul Municipiului Braila situate in zonele ZIR 1, ZIR 2, ZIR 
3, ZIR 4 - SIR 4a, potrivit Planului Urbanistic Zonal "Centrul Istoric al 
Municipiului Braila", aprobat prin H.C.L.M. Braila nr.273114.07.2010, conform 
prevederilor Legii nr. 15312011 privind mas uri de cre!jtere a calitatii arhitectural 
- ambientale a cladirilor, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) 
din Legea nr.22712005 privind Codul fiscal, pct.168 din H.G.R. nr.112016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.22712015 
privind Codul fiscal !ji a formularelor tipizate aprobat prin H.C.L.M. nr. 
720/20.12.2018; 

11 . Program multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare ~i interven\ie 
asupra cladirilor situate in Ansamblul Urban - Centrul Istoric al municipiului 
Braila (zonele ZIR 1, ZIR 2 , ZIR 3 , ZIR 4 - SIR 4a conform P.u.z. "Centrul 
Istoric al municipiului Braila" aprobat prin H.C.L.M. nr. 273114.07.2010)" in 
baza Legii 153/2011 privind masuri de cre!jtere a calitatii arhitectural
ambientale a cladirilor. Lege nr. 15312011; 

12.lntocmire Ghid / Indrumar pentru reabilitarea fa\adelor in zonele istorice 
protejate ale municipiului Braila ; 

13. Realizare platforme expunere statui concurs "Nicapetre" - edi\ia 2019 - pe 
B-dul Independentei (servicii de proiectare ~i executie platforme statui); 

14. Realizare soclu statuie concurs "Nicapetre" - editia 2018 - ~i amplasare in 
fata Bazinului Olimpic (servicii de proiectare ~i executie soclu statuie); 

15. Atestarea domeniului public al Municipiului Braila la Guvernul Romaniei ; 
16.Actualizarea ~i organizarea evidentei tehnic - operative a bunurilor din 

domeniul public ~i privat al Municipiului Braila; 
17.Valorificarea eficienta a patrimoniului public ~i privat al Municipiului Braila prin 

organizarea de licitatii privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, ~i inchirierii de terenuri; 

18. Solutionarea dosarelor depuse conform Legii nr. 15/2003; 
19.Asigurarea emiterii cu celeritate a Certificatelor de Urbanism, a Autorizatiilor 

de Construire, Certificate lor de edificare, a Avizelor de oportunitate, a 
Certificate lor de nomenclator urban, a adeverintelor privind apartenenta la 
domeniul privaUpublic al Municipiului Braila, a proceselor verbale de punere in 
posesie etc. 

DIRECTIA PATRIMONIU 
in perioada ianuarie - noiembrie 2019 

1. STRUCTURA DIRECTIEI 

In cadrul Direc\iei Patrimoniu , subordonata Viceprimarului Municipiului Braila , a 
func\ionat, conform organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
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Braila, aprobata prin H.C.L.M. nr. 70/19.02.2018, in perioada ianuarie - noiembrie 
2019, urmatoarea structura: 

• Serviciul Cadastru, format din Compartimentul intocmire Documenta\ii In Vederea 
Concesionarii , Oficiul Intabulari ~i Eviden\a Carte Funciara, Oficiul de Eviden\a 
Cadastrul Imobiliar ~i Aplicarea Legilor Fondului Funciar, Oficiul Nomenciator Urban 
~i Oficiul Rela\ii cu Publicul, 

• Serviciul Evidenla §i Administrarea Patrimoniului Public §i Privat format din 
Compartimentul Eviden\a Gestionare ~i Monitorizare Patrimoniu, Compartimentul 
Contracte, Urmarire, Concesiuni ~i inchirieri, (li Compartimentul Administrativ, §i 
Compartiment Pre venire §i Proteclia Muncii. 

2. COMPONENT A DIRECTIEI 

Conform organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Braila, aprobata prin H.C.L.M. nr. 70/19.02 .2018, in perioada ianuarie - noiembrie 
2019, directia a avut prevazute un numar de 17 functii publice, din care 3 functii 
publice de conducere, (li 8 func\ii de personal contractual. 

3. SINTEZA ACTIVITATII PE LUNILE IANUARIE - NOIEMBRIE 2019 

SERVICIUL CADASTRU 

COMPARTIMENTUL 
CONCESIONARII 

iNTOCMIRE DOCUMENTATII iN VEDEREA 

in perioada ianuarie-noiembrie 2019 s-au inregistrat un numar de 998 cereri din 
care: 

166 cereri superficii persoane fizice ~i juridice - s-a raspuns; 
152 cereri inchirieri persoane fizice ~i juridice - s-a raspuns 
59 cereri ordine de proprietate 
53 note de audienta - s-a raspuns ; 
101 de procese verbale pentru terenurile inchiriate/superficiate/concesionate - s
au intocmit; 
32 cereri alte institutii - s-a raspuns; 
182 e-mailuri, faxuri - s-a raspuns; 
234 adrese diverse; 
19 adrese interne - directii ~i compartimente din cadrul Primariei Municipiului 
Braila; 

s-au intocmit un numar de 150 rapoarte de specialitate din care: 
48 privind incetarea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor atribuite 
conform Legii nr. 15/2003, 
9 privind dezmembrarea, partajarea i?i alipirea unor terenuri ce apar(in domeniului 
privat al Municipiului Braila, 
4 privind bunurile ce se propun a fi trecute din domeniul public in domeniul privat 
al municipiului Braila cat ~i din domeniul privat in domeniul public al Municipiului 
Braila, 
3 privind bunurile ce se propun a fi trecute din domeniul public al statului in 
domeniul public al Municipiului Braila, 
47 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unor terenuri 
ce apar(in domeniului privat al Municipiului Braila 
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9 privind exprimarea acordului Municipiului Braila, pentru executa rea unor lucrari 
de construire/desfiin\are pe terenuri ce apartin domeniului public ~i privat al 
Municipiului Braila. 
1 privind scoaterea la licita\ie publica In vederea lnchirierii a unor amplasamente 
apartinilnd domeniului public al Municipiului Braila, 
1 privind scoaterea la licita\ie publica In vederea constituirii dreptului de 
superficie, cu titlu on eros, asupra terenului ce apartine domeniului privat al 
Municipiului Braila 
1 privind completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21 .12.2015 - "Lista 
terenurilor ce apartin domeniului publ ic al Municipiului Braila ce sunt sau pot fi 
ocupate de constructii tip balcon, alei acces, extinderi spa\ii comerciale, alte 
construc\ii autorizate" 
10 privind lnchirierea prin lncredin\are directa a unor terenuri ce apartin 
domeniului public al Municipiului Braila ce pot fi ocupate de construc\ii tip balcon, 
alei acces, extinderi spa\ii comerciale, alte construc\ii autorizate, conform 
Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 245/30.06.2019 
6 privind completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - Lista 
terenurilor apartinilnd domeniului public al Municipiului Braila In vederea 
amplasarii unor terase sezoniere a caror activitate se va desfa~ura In fa\a spa\iilor 
comerciale autorizate 
11 rapoarte de specialitate supuse analizei 9i aprobarii Consiliului Local Municipal 
Braila pentru actualizarea inventarului Domeniului Privat al Municipiul Braila . 

OFICIUL NOMENCLA TOR URBAN 
in perioada ianuarie-noiembrie 2019 s-au Tnregistrat un numar de 1160 cereri 

din care: 
• 672 cereri-eliberare certificate nomenclator stradal , istoric de rol, atribuiri de 

numere p09tale; 
• 218 cereri - Comisia Locala pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 ; 
• 20 cereri -adrese interne directii 9i compartimente din cadrul Primariei 

Municipiului Braila - externe - Judecatoria Braila, Tribunalul Braila, cabinete 
de avocatura, OCPI , SPCLEP, etc.; 

• 9i s-a intocmit 
• 3 rapoarte de specialitate privind atribuirea de denumiri de artere !;'i atribuirea 

de denumiri de blocuri 
• 247 Tncheieri !;'i extrase de carte funciara Tnscrise Tn eviden\a. 
Men\ionam ca toate cererile primite, au fost solu\ionate Tn termen. 
Pentru cuantificare, precizam urmatoarele: 

cererile primite spre solu\ionare, au fost diverse, avilnd grade diferite de 
complexitate; 

timpul necesar ~i modul de solu\ionare al lucrarilor a fost diferit, func\ie de 
gradul de complexitate al fiecarei lucrari; 

de asemenea, cererile primite In reg im de urgen\a, atilt cele pentru eliberarea 
certificate lor de nomenclator stradal cat !;'i cele pentru istorice de artere privind 
revendicarile conform Legii nr. 10/2001, sunt supuse unor verificari , necesare 
pentru identificarea imobilelor, conform unor proceduri minimale obligatorii , 
respectiv acte juridice doveditoare, privind proprietatea imobilelor Tn cauza , 
precum !;'i documente/documenta\ii cadastrale; 

In cazul nedepunerii documentelor/documenta\iilor solicitate notificatorilor, 
este necesara 0 solicitare !;'i verificare dupa caz, precum !;'i punerea la dispozi\ie 
ale acestora de catre arhivele Consiliului Jude\ean Braila , privind informa\iile 
necesare, Tn vederea formularii unui raspuns corect !;'i complet. 
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OFICIUL RELATII CU PUBLICUL 
in perioada ianuarie-noiembrie 2019 s-au inscris un numar de 4684 de 

inregistrari in Registrul de corespondenta al Directiei Patrimoniu. 

SERVICIUL EVIDENT A $1 ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC $1 
PRIVAT 

COMPARTIMENTUL EVIDENT A. GESTIONARE $1 MONITORIZARE 
PATRIMONIU 
in perioada ianuarie-noiembrie 2019 s-au intocmit: 

• un numar de 133 rapoarte de specialitate din care: 
• 71 rapoarte de specialitate supuse analizei ~i aprobarii Consiliului Local 

Municipal Braila pentru reactualizarea inventarului Domeniului Public al 
Municipiul Braila; 

• 3 rapoarte de specialitate supuse analizei ~i aprobarii Consiliului Local 
Municipal Braila privind exprimarea acordului Municipiului Braila pentru 
schimbarea destina\iei a unor imobile apartinand domeniului public al 
Municipiului Braila , din spa\iu de inva\amant in spa\iu cu alta destina\ie; 

• 55 privind neexercitarea dreptului de preemptiune al Municipiului Braila 
conform Legii nr. 422/2001 , republicata , privind protejarea monumentelor 
istorice, 

• un numar de 16 informari privind ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate 
in cadrul ~edintelor Consiliului Local Municipal Braila , 

• un numar de 12 referate ~i dispozi\ii privind constituirea comisiilor de predare
primire a bunurilor ce apartin domeniului public ~i/sau privat al municipiului , 
conform hotararilor Consiliului Local Municipal, 

• un numar de 27 fi~e tehnice de verificare ~i analiza in vederea stabilirii 
punctajului ob\inut conform Regulamentului privind metodologia de atribuire a 
terenurilor in baza Legii nr. 15/2013 , republicata precum ~i a vanzarii acestora , 
aprobat prin H.C.L.M. nr. 131/29.03 .2013 

• un numar de 11 referate ~i fi~e pentru Lg .1 0/2001 

A fost asigurat secretariatul Comisiilor de licitatii constituite prin H.C.L.M. 
nr. 226/26.06.2013, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i respectiv prin 
H.C.L.M. nr. 226/30.05.2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, astfel: 

s-au organizat un numar de 3 licitatii publice deschise, in sistem competitiv, 
din care: 
• 2 in vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unor 

terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, finalizate cu un 
numar de 2 procese verbale de verificare ~i analizare a documentelor de 
calificare depuse de ofertan\i, 2 procese verbale de licita\ie/adjudecare ~i 2 
rapoarte ale procedurii de licita\ie, 

• ~i 1 licita\ie privind inchirierea terenurilor ce apartin domeniului public al 
Municipiului Braila, pentru amplasare panou publicitar finalizata cu 1 proces 
verbal de verificare ~i analizare a documentelor de calificare depuse de 
ofertan\i, 1 proces verbal de licita\ie/adjudecare ~i 1 raport al procedurii de 
licita\ie. 
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intocmirea documentatiei necesare organiziirii licitatiilor: anunturi privind 
organizareal reorganizarea licita\iilor publice cu strigare transmise spre publicare, 
intocmirea caietelor de sarcini ale constituirii dreptului de superficie, cu titlu 
onerosl inchirierii conform ~i asigurarea vanzarii acestora persoanelor interesate, 
eviden\a ~i arhivare. 
s-au intocmit un numar de 9 referate la cererea of ertan til or 
participan\ifadjudecatarilor, privind restituirea garantiilor de participare la licita\iel 
transferul garan\iilor de participare la licitatie in contul de chirie/redeven\a 
s-au intocmit un numar de 3 informari privind modul de organizare ~i desfa~urare 
al licita\iilor 

Au fost constituite: 
• 27 de dosare dintr-un numar total de 4051 dosare, urmare cererilor depuse 

conform Legii nr. 15/2003; 
• baza de date conform Regulamentului privind metodologia de atribuire a 

terenurilor in baza Legii nr. 15/2013 , republicata precum ~i a vanzarii acestora , 
aprobat prin H.C.L.M. nr. 131/29.03.2013 , 

• s-au inregistrat 43 cereri de actualizare dosare in conformitate cu 
Regulamentul privind metodologia de atribuire a terenurilor in baza Legii 
nr. 15/2013, republicata precum ~i a vanzarii acestora, aprobat prin H.C.L.M . 
nr. 131/29.03.2013 

• participarea ca membri in cadrul comisiilor de predare-primire cu privire la 
bunurile ce apartin domeniului public ~i privat al municipiului , conform 
hotararilor Consiliului Local Municipal sau dispoziliilor Primarului Municipiului 
Braila - 4; 

• participarea ca membri in cadrul comisiilor de receplie lucrari; 
• participarea ca membri in cadrul comisiilor de achizi\ie lucrari/servicii ; 

S-au inregistrat §i solutionat un numar de 381 cereri din care: 
• 18 cereri de eliberare adeverin\e privind apartenen\a la domeniul public al 

municipiului Braila necesare pentru inscrierea in Cartea Funciara a terenurilor 
ce fac obiectul unor contracte de inchiriere existente; 

• 47 solicitari adeverin\e privind apartenen\a la domeniul public al municipiului 
Braila necesare pentru inscrierea in Cartea Funciara a terenurilor propuse 
spre inchiriere, transmise catre O.C.P.I. Braila, 

• 25 corespondenla cu O.C.P.I. Braila 
• 55 cereri privind exercitarea dreptului de preem\iune; 
• 68 adrese interne - direc\ii ~i compartimente din cadrul Primariei Municipiului 

Braila ; 
• 17 cereri alte institu\ii - s-a raspuns 
• 207 adrese petenli completare documenta\ie; 
• 9 cereri raspunsuri ~i informari audien\e 
• 28 adrese/solicitari ref. licita\iile publice deschise organizate. 
• Men\ionam ca toate cererile primite, au fost solu\ionate in termen. 

COMPARTIMENTUL CONTRACTE, URMARIRE, CONCESIUNI ~I iNCHIRIERI 
Prin persoanele ce iI alcatuiesc, are urmatoarele sarcini stipulate pentru fiecare 

angajat in parte, conform fi~ei postului, astfel : 
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• perfectarea contractelor de inchiriere/constituire a dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, in baza hotararilor Consiliului Local Municipal Braila l?i licitatiilor 
organizate, a contractelor de comodat pentru terenuri atribuite in baza Legii 
nr. 15/2003; 

• perfecta rea actelor aditionale la contractele de concesiune/superficie !iii 
inchiriere in derulare, functie de modificarea clauzelor contractuale; 

• verificarea respectarii clauzelor contractuale (contracte concesiune/superficie 
!iii inchiriere). 

in perioada ianuarie-noiembrie 2019 s-au perfectat: 
• 139 de contracte de inchiriere/superficie perfectate in urma licitatiilor 

desfal?urate !iii/sau a hotararilor Consiliului Local Municipal Braila; 
• 180 de acte aditionale la contracte de concesiune/superficie l?i inchiriere, 

functie de modificarea clauzelor contractuale; 
• 36 rezilieri de contracte de inchiriere/concesionare/constituirea dreptului de 

superficie, cu titlu oneros 
S-au intocmit: 

• baza de date contracte de comodat pentru terenuri atribuite in baza Legii 
nr. 15/2003; 

• continuare perfectare baza de date contracte de concesiune, inchiriere, 
superficie; 

• participare la 37 actiuni de desfiintare a unor constructii ilegale Ide ridicare a 
autovehiculelor amplasate pe domeniul public, urmare sesizarilor primite de la 
Politia Locala/verificarilor in teren; 

• adrese interne 
• coresponden\a cu petentii in vederea completarii documentatiilor depuse; 
• adrese diverse 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 
Prin persoanele care II alcatuiesc, are urmatoarele sarcini stipulate pentru fiecare 

angajat in parte conform fil?ei postului astfel : 
• asigura realizarea masurilor necesare pentru buna administrare a 

patrimoniului institutiei, a sediilor in care il?i desfal?oara activitatea personalul 
institutiei, precum l?i buna gospodarire a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar 
l?i de intretinerea acestora; 

• asigura afil?area anunturilor executorilor judecatorel?ti, administratiilor fiscale 
referitoare la scoaterea la vanzare prin licitatie publica de bun uri proprietate 
privata ale persoanelor rau platnice; 

COMPARTIMENT PREVENIRE $1 PROTECTIA MUNCII 
Prin persoana care II alcatuiel?te, are urmatoarele sarcini stipulate pentru fiecare 

angajat in parte conform fil?ei postului astfel: 
• elaboreaza l?i actualizeaza planul de prevenire l?i protectie; 
• asigura identificarea pericolelor l?i evaluarea riscurilor, elaborand instructiuni 

proprii pentru aplicarea regimurilor de securitate l?i sanatate in munca; 
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• asigura verificarea cunoa~terii ~i aplicarii in domeniul securitatii ~i sanatatii Tn 
munca de catre angajati, corespunzator functiilor detinute, consemnate Tn fi~a 
postului; 

• Tntocme~te necesarul de documente cu caracter tehnic, asigurand elaborarea 
tematicii pentru toate faze Ie de instruire ~i testare a nivelului de instruire; 

• asigura evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale 
suplimentare; 

• verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, 
semnalizare de urgenta; 

• colaboreaza cu angajatii proprii, cu serviciile externe de prevenire ~i protectie, 
cu medicul de medicina a muncii pentru coordonarea masurilor de prevenire ~i 
protectie. 

• sa participe la convocari , analize ~i alte activitati conduse de e~aloanele 
superioare, 

• sa asigure auditarea securitatii ~i sanatatii Tn munca la nivelul institutiei , ori de 
cate ori sunt modificate conditiile de munca, 

• sa controleze pe baza programului de activitate, toate locurile de munca Tn 
scopul prevenirii accidentelor de munca ~i Tnbolnavirilor profesionale, 

• sa participe i?i sa-i?i dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modulTn 
care acesta corespunde cerintelor de securitate, 

• sa participe la cercetarea accidentelor de munca i?i sa tina evidenta acestora; 

in perioada ianuarie-noiembrie 2019 
• s-au intocmit 2 referate de necesitate Tn vederea includerii Tn proiectul de 

buget pentru anul 2019 , -Tn vederea unei mai bune instruiri pe linie S.S.M. a 
personalului angajat s-au intocmit 8 instructiuni proprii pentru aplicarea 
reglementarilor de securitate i?i sanatate Tn munca tinand seama de 
particularitatile activitatilor defai?urate Tn cadrul unitatii ; 

• s-a verificat Tnsu~irea , cunoai?terea i?i aplicarea de catre toti salarialii a 
regulilor de prevenire i?i protectie pe linie de S.S.M. ; 

• s-au intocmit la toate categoriile de personal tematicile de instruire; 
• s-au intocmit 323 de fise de instruire individuala privind securitatea si 

sanatatea in munca; 
• s-au intocmit 323 anexe la fisa postului cu privire la obligatiile ce Ie revin 

acestora pentru asigurarea securitatii si sanatatii la locul de munca; 
• s-au Tntocmit 10 rapoarte de evaluare iili propuneri de tratare a riscului la 

securitate fizica pentru obiectivele Municipiului Braila; 
• s-au verificat zonele care necesita completarea semnalizarilor de securitate i?i 

sanatate Tn munca, tipul de semnalizare necesar i?i amplasarea conform H.G. 
971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate i?i 
sanatate la locul de munca. 

Activitatea din cadrul Direc\iei Patrimoniu s-a concretizat pe intreg anul 2019 prin 
emiterea urmatoarelor documente: 

• 311 de rapoarte de specialitate supuse analizei i?i aprobarii Consiliului Local 
Municipal Braila din care: 

• 74 privind reactualizarea inventarului Domeniului Public al Municipiul Braila; 
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• 5 privind exprimarea acordului Municipiului Braila pentru schimbarea 
destina\iei a unor imobile apartinand domeniului public al Municipiului Braila, 
din spa\iu de inva\amant in spa\iu cu alta destina\ie; 

• 12 pentru actualizarea inventarului Domeniului Privat al Municipiul Braila, 
• 57 privind neexercitarea dreptului de preemptiune al Municipiului Braila 

conform Legii nr. 422/2001, republicata, privind protejarea monumentelor 
istorice, 

• 1 privind neexercitarea dreptului de preemptiune al Municipiului Braila conform 
Legii nr. 422/2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice, 

• 49 privind incetarea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor atribuite 
conform Legii nr. 15/2003, 

• 10 privind dezmembrarea, partajarea ?i alipirea unor terenuri ce apartin 
domeniului privat al Municipiului Braila, 

• 4 privind bunurile ce se propun a fi trecute din domeniul public in domeniul 
privat al municipiului Braila cat !iii din domeniul privat in domeniul public al 
Municipiului Braila, 

• 3 privind bunurile ce se propun a fi trecute din domeniul public al statu lui in 
domeniul public al Municipiului Braila, 

• 51 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unor 
terenuri ce apartin domeniului privat al Municipiului Braila 

• 9 privind exprimarea acordului Municipiului Braila , pentru executa rea unor 
lucrari de construire/desfiin\are pe terenuri ce apartin domeniului public ?i 
privat al Municipiului Braila. 

• 1 privind scoaterea la licita\ie publica in vederea inchirierii a unor 
amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Braila, 

• 1 privind scoaterea la licitatie publica in vederea constituirii dreptului de 
superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce apartine domeniului privat al 
Municipiului Braila 

• 12 privind completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - "Lista 
terenurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Braila ce sunt sau pot fi 
ocupate de constructii tip balcon, alei acces, extinderi spa\ii comerciale, alte 
construc\ii autorizate" 

• 11 privind inchirierea prin incredin\are directa a unor terenuri ce apartin 
domeniului public al Municipiului Braila ce pot fi ocupate de construc\ii tip 
balcon, alei acces, extinderi spatii comerciale, alte construc\ii autorizate, 
conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Braila nr. 245/30.06.2017 

• 7 privind completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - Lista 
terenurilor apartinand domeniului public al Municipiului Braila in vederea 
amplasarii unor terase sezoniere a caror activitate se va desfa?ura in fa\a 
spa\iilor comerciale autorizate 

• 4 privind atribuirea de denumiri de artere ?i atribuirea de denumiri de blocuri. 

• Avizarea a 139 contracte de inchiriere; 
• Avizarea a 180 de acte aditionale la contracte de inchiriere, functie de 

modificarea clauzelor contractuale; 
• Avizarea a 36 rezilieri de contracte de inchiriere/concesionare/superficie; 
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• S-au organizat un numar de 3 de licitatii publice deschise, in sistem 
competitiv, din care: 
» 2 in vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unor 
terenuri apar(inand domeniului privat al Municipiului Braila ; 
» 1 licita\ie privind inchirierea terenurilor ce apar(in domeniului public al 
Municipiului Braila, pentru realizarea unui obiectiv economic; 

• Participare la 37 de ac\iuni de desfiin\are a unor construc\ii/de ridicare a 
autovehiculelor amplasate ilegal pe domeniul public, conform dispozi\iilor 
emise urmare verificarilor in terenl sesizarilor primite de la Poli\ia Locala . 

2.7. DIRECTIA TEHNICA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA DIRECTIEI TEHNICE 

in cadrul Directiei Tehnice functioneaza Serviciul Investi\ii ~i indrumare 
Asocia\ii de Proprietari §i Serviciul Unitatea Municipala de Monitorizare a Serviciilor 
Comunitare de Utilita\i Publice. 

Conform organigramei , Directia Tehnica are prevazut un numar de 20 de 
posturi , din care 3 sunt func\ii de conducere. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 

STRUCTURA si COMPONENTA SERVICIULUI INVESTITIl si fNDRUMARE 
., • J 

ASOCIAT" DE PROPRIETARI - I.I.A.P. 

Serviciul Investi\ii ~i fndrumare Asocia\ii de Proprietari este organizat in cadrul 
Directiei Tehnice a Primariei Municipiului Braila ~i este format din : 
1. Compartiment Urmarire Execu\ie Lucrari Investi\ii Publice - 3 posturi; 
2. Compartiment Repara\ii ~i fntre\ine:re Monumente Istorice - 1 post; 
3. Compartiment Lucrari Repara\ii ~i Intre\inere Infrastructura - 2 posturi; 
4. Compartiment Asocia\ii de Proprietari - 3 posturi . 

OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL AL SERVICIULUI INVESTITII SI 
iNDRUMARE ASOCIATII DE PROPRIETARI - I.IAP. 

, , 

Obiectul de activitate principal al Serviciului Investi\i ~i fndrumare Asocia\ii de 
Proprietari consta in promovarea, implementarea ~i derularea execu\iei lucrarilor la 
obiectivele de investi\ii cu finan\are de la bugetul local ~i de stat, dupa caz. 

Obiectul activita\ii consta in : 
- intocmirea ~i fundamentarea listelor cu propunerile obiectivelor de investi\ii pe 

anul in curs; 
- planificarea obiectivelor de investi\ii aprobate pentru finan\are in bugetele anuale; 
- participarea la recep\ia lucrarilor la terminarea lucrarilor/finalizarea acestora ; 
- elaborarea unor regulamente/proceduri/instruc\iuni , privind planificarea, 

promovarea ~i implementarea obiectivelor de investi\ii publice cu finan\are de la 
bugetullocal ~i de stat, dupa caz; 

- elaborarea de documente, conform prevederilor legale in vigoare, in vederea 
promovarii ~i implementarii obiectivelor de investi\iillucrari, conform "Programului 
obiectivelor de investi\ii pe anul in curs", aprobat in Consiliul Local Municipal Braila: 

• Nota conceptuala ; 
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• Referat de necesite + Nota justificativa privind determinarea valorii estimate 
fara TVA., privind demararea procedurii de achizitie publica pentru servicii de 
proiectare (faza I !iii II) , executie lucrari !iii dirigentie de !iiantier; 

• Caiet de sarcini pentru servicii de proiectare/executie lucrari/dirigentie de 
!iiantier; 

• Raport de specialitate privind aprobarea documentatiei tehnice !iii indicatorilor 
tehnico-economici ; 

• Referat de plata (contravaloare servicil de proiectare/executie 
lucrari/dirigentie de santier/avize/acorduri (procedura de avizare In vederea emiterii 
Autorizatiei de construire); 

• Completare cereri - tip: Certificat de urbanism !iii Autorizatie de construire 
pentru obiectivele de investitii aflate In curs; 

• Machete, conform prevederilor legale In vigoare, catre minister, pentru 
obiectivele de investitii cu finantare de la bugetul de stat; 

• Situatii catre alte institutii publice; 
• Raportare statistica trimestriala cu investitiile In curs; 
• Corespondenta diversa cu executantii lucrarilor; 
• Corespondenta diversa cu alte directii !iii servicii din cadrul Primariei 

Municipiului Braila; 
• Corespondenta diversa cu alte institutii publice; 
• Raspunsuri la diverse sesizari/solicitari ; 
- Intocmirea de propuneri estimative privind implementarea unor obiective de 

investitii pentru anul urmator, precum !iii pe termen lung; 
- Participarea In comisiile de licitatii/de inventariere/achizitii publice din cadrul 

Municipiului Braila; 
- Verificarea In teren a derularii obiectivelor de investitii aflate In curs, conform 

prevederilor contractuale !iii legale In vigoare; 
- Verificarea situatiilor de lucrari, conform prevederilor legale In vigoare; 
- Verificarea In teren, ca urmare a semnalarii unor sesizari ale 

cetatenilorlinstitutii publice/unitati de Invatamantlsocietati comerciale, conform 
prevederilor legale In vigoare; 

- Participarea la !iiedintele C.L.M. Braila ; 
- Primirea, Inregistrarea !iii distribuirea corespondentei Directiei Tehnice. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 

SERVICIUL INVESTITII si INDRUMARE ASOCIATII DE PROPRIETARI, cu 

f~~E~~:T~lom~~~~I~n~~ : ~~~~~~~,~~%~~i U~~~:~~~IIEX;iCU~~R~~TNREARR~ 
MONUMENTE ISTORICE si COMPARTIMENTUL LUCRARI REPARATII si 
INTRETINERE INFRASTRUCTURA ' , 

In cursul anului 2019 s-au Inregistrat un numar de aproximativ 3737 
cereri/sesizarilcomunicari , reprezentand note audien\a, e-mail-uri !iii faxuri ale unor 
persoane fizice !iii juridice, corespondenta cu institui\ii publice, detinatori de retele, 
direc\ii din cadrul Primariei Braila, proiectanti !iii constructori ai obiectivelor de investitii 
aflate In implementare sau In derulare. 

Activitatea principala desfa~urata a constat In urmatoarele: 
- Intocmirea de propuneri cu obiectivele de investi\ii In continuare !iii obiectivele 

de investi\ii noi, In vederea includerii In "Programul obiectivelor de investi\ii" , Program 
aprobat In Consiliul Local Municipal Braila ; 

- promovarea, implementarea !iii urmarirea derularii executiei lucrarilor la 
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obiectivele de investilii ale Municipiului Braila , cu finanlare de la bugetul local !?i de 
stat, dupa caz, In conformitate cu "Programul obiectivelor de investilii ", aprobat pe 
anu12019; 

- verificarea pe teren a execuliei lucrarilor aferente obiectivelor de investilii 
aflate In derulare; 

- verificarea situaliilor de lucrari aferente obiectivelor de investitii aflate Tn 
derulare; 

- Tntocmirea de Referate de necesitate privind plata unor facturi aferente 
serviciilor de proiectare/execuliei lucrarilor/dirigentiei de !?antier, aferente obiectivelor 
de investitii cuprinse Tn "Programul obiectivelor de investitii pe anul 2019"; 

- elaborarea unei raportari statistice trimestriale, privind stadiul obiectivele de 
investilii aflate Tn derulare; 

- elaborarea unor documente privind oblinerea cofinanlarii !?i decontarea unor 
lucrari pentru obiective de investilii cu finanlare de la bugetul de stat; 

- realizarea unei situalii anuale privind riscul seismic; 
- Intocmirea de Rapoarte de specialitate privind aprobarea Documentaliei de 

Avizare Lucrari Intervenlii (DALI)/Studiului de fezabilitate (SF) !?i a indicatorilor 
tehnico - economici pentru obiectivele de investilii aflate Tn implementare!?i pentru 
unitati de InvalamanUdireclii proprii ale Primariei Municipiului Braila; 

- Tntocmirea de raspunsuri la diferite sesizari/solicitari privind: starea 
drumurilor/aleilor, demararea unor lucrari la unitalile de Tnvalamant, avarii/intervenlii 
ale delinatorilor de relele; 

- evidenla separata a tuturor documentelor aferente serviciului , ordonate pe 
bibliorafturi; 

- verificarea , scriptic !?i pe teren , a derularii execuliei lucrarilor aferente 
obiectivelor de investilii; 

- asigurarea realizarii procedurii de avizare !?i autorizare la obiectivele de 
investilii ; 

- participarea Tn comisiile de receplii la terminarea lucrarilor/finala aferente 
obiectivelor de investilii ; 

- alte activitali trasate de catre !?efii ierarhici. 

Obiectivele de investitii care s-au implementat (aprobate in "Programul 
obiectivelor de investitii pe anuI2018");;i derulat in anul 2019 sunt: 

- Realizare bazin de Tnot olimpic - AI. Parcului nr. 7 A, contribulia Municipiului 
Braila, obiectiv cofinanlat de CN 1- Corespondenla diversa; 

- Consolidare!?i reabilitare corp A !?i B Liceul teoretic Panait Cerna - servicii 
de proiectare+execulie lucrari; 

- Consolidare!?i amenajare Casa de Cultura - Cartier Nedelcu Chercea -
servicii de proiectare+execulie lucrari; 

- Amenajare punct de alimentare cu apa din Dunare a sistemului de irigat din 
Parcul Monument si reabilitare conducta de aductiune aferenta + bransament . , , 
alimentare cu energie electrica - execulie lucrari ; 

- Realizare!?i reabilitare socluri !?i statui Tn Municipiul Braila - servicii de 
proiectare+execu\ie lucrari ; 

- Platforme expunere amplasare statui rezultate in urma Simpozionului de 
sculptura monumentala "Nica Petre"- servicii de proiectare + execulie lucrari; 

- Realizare statuie "Vlaicu Voda"; 
- Reabilitare !?i modernizare Parc Monument, etapa a II-a - promovare 

obiectiv de investilii; 
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- Amenajare Ora~elul Copiilor ~i Skate Parc in Parcul Monument - servicii de 
proiectare + executie lucrari; 

Viabilizare Str. Prelungirea Lanului - executie lucrari; 
Viabilizare bazin de inot olimpic din Mun. Braila , AI. Parcului nr. 7 A-executie 

lucrari; 
Realizare bran~amente electrice in diferite locatii din Mun. Braila -

executie lucrari; 
- Lucrari de sistematizare pe Str. Ancorei - servicii de proiectare+executie 

lucrari; 
Reabilitare ~i schimbare destinatie imobil din B-dul Independentei nr. 65 -

servicii de proiectare+executie lucrari; 
- Servicii de reparatii ceasuri de orientare publica din Municipiul Braila; 
- Modernizarea sistemului de iluminat public din Mun. Braila ~i extindere de 

iluminat stradal ~i ornamental-contract de delegare de gestiune - 10 ani; 
- Reabilitarea Stadionului Municipal "Progresul" Braila - servicii de 

proiectare+executie lucrari; 
- Reamenajare ~i modernizare imobil situat in Mun. Braila, B-dul Al.l.Cuza 

nr. 134 - servicii de proiectare+executie lucrari; 
- Expertizare clactiri existente in Mun. Braila pentru reducerea riscului 

seismic - OG nr. 20/1994 - situatie anuala transmisa la Consiliul Judetean Braila; 
- Optimizarea sistemului de iluminat public in Mun . Braila prin montare de 

senzori de amurg - promovare obiectiv; 
Reabilitare ~i schimbare destinatie imobil Calea Galati nr. 346, corp E - servicii 
de proiectare+executie lucrari ; 
Consolidarea si restaurarea fantanii arteziene Piata Traian - executie lucrari ; . . , 
Realizare harti de zgomot in Municipiul Braila - servicii de proiectare: 
documentatii tehnice de specialitate; 
Achizitionare ~i montare sistem video pentru trafic greu; 
Amenajare sens giratoriu in Municipiul Braila, in zona intersectiei Calea 
Galati cu B-dul Al.l.Cuza - servicii de proiectare+executie lucrari; 
Amenajare sens giratoriu in Municipiul Braila - Str. Mircea Malaeru c/c DN22B 
- servicii de proiectare+execu\ie lucrari; 
Amenajare statii de tramvai in vederea asigurarii accesului neingradit al 
persoanelor cu dizabilitati la serviciile de transport public de calatori; 
Echipare semafoare cu sisteme necesare asigurarii accesului neingradit al 
persoanelor cu dizabilitati la serviciile publice locale; 
Amenajare ~i modernizare statii imbarcare/debarcare calatori pentru 
transportul public local de calatori - statii de autobuz - servicii de 
proiectare+executie lucrari; 
Modernizare $os. Foc~ani, intre Str. Comuna din Paris ~i $os. de Centura -
servicii de proiectare+executie lucrari; 
Modernizare strazi Cartier Lacu Dulce - servicii de proiectare+executie lucrari; 
Modernizare strazi Cartier Pisc - servicii de proiectare+executie lucrari; 
Modernizare strazi Cartier Nedelcu Chercea - servicii de proiectare+executie 
lucrari; 
Modernizare strazi Cartier Radu Negru - servicii de proiectare+executie 
lucrari; 
Amplasare ~i modernizare sisteme de semaforizare in urmatoarele loca\ii din 
Mun. Braila: intersectia B-dul Dorobantilor cu Str. Apollo; intersec\ia Str. 1 
Decembrie 1918 cu B-dul Dorobantilor; 
Modernizare strazi cartier Nedelcu Chercea, etapa a II-a - servicii de 
proiectare+execu\ie lucrari ; 
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Modernizare Calea Galati, intre Pod Br<'lilita ~i OJ 221 B - servicii de 
proiectare+executie lucrari ; 
Modernizare parcari in municipiul Braila: loturile 2,3,4,5,6,7,8 ~i 9 - servicii de 
proiectare+executie lucrari; 
Tntretinerea curen'ta ~i periodica a strazilor, trotuarelor ~i aleilor din Municipiul 
Braila. 

Obiective de investitii finalizate in anul 2019: 
Realizare soclu/statuie "Vlaicu Voda"; 
Realizare ~i reabilitare socluri ~i statui in Municipiul Braila (Grad ina Publica) -
servicii de proiectare; 
Servicii de reparatii ceasuri de orientare publica in Municipiul Braila (contract 
de servicii anual); 
Tntretinerea curenta ~i periodica a strazilor, trotuarelor ~i aleilor din Municipiul 
Braila (Contract subsecvent anual); 
Realizare harti de zgomot in Municipiul Braila - servicii de proiectare: 
documentatii tehnice de specialitate; 
Platforme expunere amplasare statui rezultate in urma Simpozionului de 
sculptura monumentala "Nica Petre" - servicii de proiectare + executie lucrari; 
Extindere ~i modernizare iluminat public; 
Achizitionare ~i montare sistem video pentru trafic greu; 
Modernizare Calea Galati, intre Pod Brailita ~i OJ 221 B - servicii de proiectare 
+ executie lucrari; 
Modernizare $os. Foc~ani, intre Str. Com una din Paris ~i $os. de Centura -
servicii de proiectare + executie lucrari; 
Realizare servicii de montare/demomontare instalatii de utilizator, cu ocazia 
manifestarilor culturale organizate de catre Municipiul Braila. 

_ Alte activitiiti ale celor trei compartimente din cadrul Serviciului Investitii 
~i Indrumare Asociatii de proprietari sunt: 

- evidenta , inregistrarea ~i repartizarea corespondentei Oirectiei Tehnice -
scriptic ~i on-line ; 

- intocmirea de Informari, Note conceptuale, Caiete de sarcini, Rapoarte de 
specialitate, Referate de necesitate, Note justificative privind valoarea estimata ~i 
machete, in vederea implementarii ~i derularii obiectivelor de investitii cu finantare de 
la bugetul local ~i de stat, dupa caz; 

- intocmirea de Referate de necesitate privind plata unor servicii de proiectare, 
plata avize/acorduri, plata cote aferente Inspectiei de Stat in Constructii ~i plata 
execu\ie lucrari, in conformitate cu situatii de lucrari ~i facturi; 

- raspunsuri la diferite sesizari primite de la cetateni, institutii publice/private, 
unitati invatamant, ministere ~i verificari in teren ; 

- Corespondenta diversa cu : proiectantii ~i constructorii obiectivelor de 
investitii aflate in derulare, diverse institutii publice/private, ministere ~i cu alte Oirectii 
~i Servicii din cadrul Primariei Municipiului Braila ; 

- intocmirea de Raportari statistice trimestriale, privind obiectivele de investitii 
in derulare; 

- participarea la comisii de inventariere, de receptie la terminarea ~i finalizarea 
lucrarilor aferente obiectivelor de investitii cu finan\are de la bugetul local ~i de stat, 
dupa caz; 

- participarea in Comisii de administra\ie la unita\ile de inva\amant din 
Municipiul Braila ; 
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- verificari fn teren a lucrarilor aferente obiectivelor de investi\ii ?i serviciilor 
aflate fn derulare; 

- orice alte activita\i trasate de catre sefii ierarhici, conform prevederilor legale 
fn vigoare . 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 

realizarea lucrarilor de infrastructura a Municipiului Braila, prin finalizarea 
obiectivelor de investi\ii privind: modernizarea drumurilor ?i parcarilor ?i 
amenajarea sta\iilor de autobuz din Municipiul Braila (promovare, 
implementare servicii de proiectare, avizare/autorizare ?i execu\ie lucrari) ; 
realizarea lucrarilor de viabilizare a unor terenuri apartinand domeniului public 
al Municipiului Braila, fn vederea construirii de locuin\e socia Ie ?i destinate 
tinerilor casatori\i (proiectare, avizare/autorizare ?i execu\ie ?i lucrari); 
realizarea lucrarilor de rnodernizare/consolidare/reabilitare cladiri ce apartin 
domeniului public/privat al Municipiului Braila; 
realizarea unor servicii de repara\ii ceasuri de orientare publica fn Municipiul 
Braila; 
realizarea unor lucrari de mentenan\a privind monumentele istorice din 
Municipiul Braila; 
fndrumarea ?i consilierea permanenta a ceta\enilor ?i institu\iilor 
publice/private, privind informa\ii referitoare la implementarea ?i derularea 
obiectivelor de investi\ii din Municipiul Braila, cu finan\are de la bugetullocal ?i 
de stat, dupa caz; 
punerea la dispozi\ia ceta\enilor ?i institu\iilor publice/private a unor 
informa\ii/documente, conform prevederilor legale fn vigoare. 

COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI 

In conformitate cu prevederile legale fn vigoare (Legea nr. 230/2007 privind 
fnfiin\area, organizarea !iii func\ionarea asocia\iilor de proprietari, H.G.R. 
nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.230/2007) consiliullocal , prin compartimentul de specialitate, sprijina asocia\iile de 
proprietari fn vederea fndeplinirii de catre acestea a obliga\iilor !iii sarcinilor ce Ie 
revin . 

In prezent, func\ioneaza 896 asocia\ii de proprietari, care potrivit legii sunt 
persoane juridice autonome, nonprofit, fnfiin\ate fn baza Legii nr. 196/2018 privind 
fnfiin\area, organizarea ?i func\ionarea asocia\iilor de proprietari. 

In cadrul Serviciului Investi\ii !iii Indrumare Asocia\ii de Proprietari, specializat 
fn sprijinirea !iii fndrumarea acestora, si-au desfasurat activitatea 2 func\ionari publici. 

In anul 2019 s-au fnregistrat' 379 de reclama\ii, sesizari !iii note de audien\a 
din care : 

35% din partea conducerii asocia\iilor de proprietari 
65% din partea proprietarilor de apartamente. 

De!iii actele normative fn vigoare, reglementeaza fn mod dar obliga\iile !iii 
atribu\iile organelor de conducere ale asocia\iilor de proprietari, precum !iii a 
administratorului angajat, s-a constatat ca cele mai multe dintre sesizarile semnalate 
de catre ceta\eni se refera la : 

neefectuarea lucrarilor de hidroizola\ii de catre asocia\iile de proprietari, 
verificarea modului de repartizare a cheltuielilor de fntre\inere a 
condominiului, 
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ocuparea in mod abuziv §i folosirea in mod exclusiv a unor spatii comune 
de catre unul sau mai multi proprietari, 
perceperea unor penalitati mai mari decat maximul prevazut de lege, 
angajarea §i/sau mentinerea in functie de catre conducerea asociatiei a 
unei persoane fizice in functia de administrator de condominiu fara atestat, 
obtinut in conditiile legii, 
lipsa de interes a conducerii asociatiei, precum §i a administratorului cu 
privire la necesitatea repararii §i intretinerii partilor de proprietate com una 
(casa scarii , fatade, acoperi§, subsol). 

Pe parcursul anului 2019 au fost eliberate 1901 permise de libera trecere in 
valoare de 278373,5 lei. 

SERVICIUL UNITATEA MUNICIPALA. DE MONITORIZARE 
A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE 

U.M.M.S.C.U.P. 

STRUCTURA SERVICIULUI 

Serviciul UMMSCUP este organizat in cadrul Directiei Tehnice a Primariei 
Municipiului Braila, fiind format din: 

1. Compartiment monitorizarea serviciilor de transport public local de calatori; 
2. Compartiment monitorizarea serviciilor de alimentare cu apa ~i de 

canalizare; 
3. Compartiment monitorizarea serviciului de iluminat public; 

4. Compartiment monitorizarea serviciului de salubrizare ; 
5. Compartiment monitorizare spatii verzi; 
6. Compartiment avizare ; 
7. Compartiment monitorizare protectia mediului ; 
8. Compartiment energetic ~i Monitorizare; 
9. Compartiment guvernanta corporativa . 

COMPONENTA SERVICIULUI 

Serviciul Unitatea Municipala de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de 
Utilitati Publice are in structura 1 post de conducere ~i 10 posturi de executie . La 
data de 31 .12.2019, sunt ocupate 9 posturi de executie, iar 1 post este vacant. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL 

Obiectul principal de activitate al serviciului UMMSCUP este: 
1. Monitorizarea conform Legii nr.51/2006 legea serviciilor comunitare de 

utilitati publice a: 
-cadrului legal de desfa~urare a serviciilor comunitare de utilitati publice din 

Municipiul Braila; 
-armonizarii cadrului legal local specific serviciilor comunitare de utilitati 

publice cu noile obiective; 
2. Emiterea avizelor specifice pentru executia lucrarilor pe domeniul public 

(strazi, trotuare, alei, cai de acces, etc); 
3. Urmarirea ~i receptia unor lucrari executate pe domeniul public: spatii 

verzi , iluminat public, fantani arteziene; 
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4. Transpunerea in documentalia de lucru a serviciului a obiectivelor stabilite 
in legislalia privind Mediul; 

5. Monitorizarea elementelor de guvernanla corporativa potrivit O.U.G. 
nr.1 09/2011 \>i derularea procedurilor specifice. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 

In anul 2019, serviciul UMMSCUP a inregistrat un numar de 5919 petilii, 
privind: solicitari pentru emiterea acordurilor \>i avizelor pentru inceperea lucrarilor 
subterane pe domeniul public; cererilsesizari privind spaliile verzi; Corespondenla cu 
operatorii serviciilor de utilitali publice; Corespondenla cu serviciile de specialitate 
aflate sub autoritatea Consiliului Local \>i alte institulii \>i autoritali publice. 

Principalele activitati desfa~urate in cadrul serviciului U.M.M.S.C.U.P. au fost: 

a) Compartiment Monitorizarea Serviciului de Transport Public Local de 
Calatori 

1. Analiza \>i intocmirea rapoartelor de specialitate pentru emiterea hotararilor 
ClM Braila referitoare la : 

- modificarea tarifelor serviciului de transport public local de calatori prin curse 
regulate din Municipiul Braila, incepand cu data de 01.07.2019; 

- aprobarea Regulamentului de organizare \>i functionare, a Organigramei \>i a 
Statului de Funclii ale STPlCAP Braila; 

-organizarea \>i desfa\>urarea activitalii de transport in regim de taxi in 
Municipiul Braila; 

-transportul in regim de taxi \>i in regim de inchiriere in Municipiul Braila; 
- inregistrarea \>i linerea evidenlei mopedelor in Municipiul Braila; 
- organizarea \>i desfa\>urarea activitatii de transport in regim de inchiriere 

(rent-a-car) in Municipiul Braila; 
- aprobarea inregistrarii \>i linerii evidenlei vehiculelor \>i utilajelor pentru care 

nu exista obligalia inmatriculaaii in Municipiul Braila; 
- aprobarea Normelor metodologice de calcul a tarifelor serviciilor portuare 

pentru efectuarea de prestalii pentru terti de catre STPlCAP pentru anul 2019; 
2. Intalniri de lucru cu operatorul \>i STPlCAP in scopul finalizarii \>i elaborarii 

Contractului de servicii publice auto \>i electric, conform Regulamentului (CE) 
nr. 1370/2007 al Parlamentului European \>i al Consiliului, ce va fi semnat cu SC 
Braicar SA Braila, unicul operator de transport in Municipiul Braila; 

3. Transmiterea spre avizare la Consiliul Concurenlei a documentaliei 
referitoare la aprobarea Contractu lui de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local de calatori prin curse regulate auto \>i electric din Municipiul Braila, cu 
anexele aferente parte integranta; 

4. Actiuni de monitorizare in teren a serviciului de transport public local de 
calatori; 

5. Analiza gradului de indeplinire a indicatorilor de performanla pentru serviciul 
de transport public local de calatori; 

6. Participarea in comisii de specialitate stabilite la nivelul Primariei Municipiului 
Braila; 

7. Rezolvarea corespondenlei, repartizata compartimentului. 
Total Hotarari emise de ClM Braila in acest domeniu: 7 

• Gradul de transpunere a Rapoartelor de specialitate elaborate de 
UMMSCUP in Hotarari ale Consiliului local Municipal Braila: 100%. 
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Conform prevederilor H.G.R. nr. 246/2006 privind "Aprobarea Strategiei 
nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice", 
trimestrial se elaboreaza ~i se transmite Raportul de Activitate ~i Monitorizare catre 
Institutia Prefectului, raport ce prezinta activitatea serviciului UMMSCUP, precum ~i 
progresele inregistrate in implementarea proiectelor de investitii, cu impact asupra 
infrastructurii serviciilor comunitare de utilitati publice. 

b) Compartiment Monitorizarea Serviciilor de Alimentarea cu Apa l?i de 
Canalizare 

1. Analiza ~i intocmirea rapoartelor de specialitate pentru emiterea hotararilor 
ClM Braila referitoare la: 

- aprobarea Listei de investitii prioritare pe sistemele de alimentare cu apa, a 
listei de investitii prioritare pe sistemele de apa uzata, in perioada de programare 
2014-2020 - actualizate (ianuarie 2019); 

- aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici - actualizati (ianuarie 
2019), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
apa ~ i apa uzata din judetul Braila in perioada 2014-2020; 

- avizarea propunerii de modificare ~i completare la Partea Comuna a 
Regulamentului serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare - Actualizat
aprobat prin Hotararea ADI Dunarea Braila nr. 12/14.06.2019 ; 

- aprobarea Actelor aditionale nr.12, nr.16 ~i nr.20 la Contractul de delegare 
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa ~i de canalizare 
nr. 670/10 .09.2009 modificat ~i completat iulie 2018 - actualizat in 2019; 

- aprobarea Notelor de fundamentare ~i a tarifelor pentru activitatile de 
punere in functiune, intretinere ~i trecere in conservare , inclusiv transport, a 
fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale ~i a ci~melelor stradale de apa potabila, 
incepand cu anul 2020; 

- avizarea modificarii ~i completarii Caietului de sarcini al activitatii de 
administrare exploatare ~i intretinere a fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale 
~i a ci~melelor stradale de apa potabila din aria delegata unitatea administrativ
teritoriala Municipiul Braila - Actualizat, aprobat prin Hotararea ADI Dunarea Braila 
nr. 8/25.04.2017; 

2. Participarea in cadrul Comisiei pentru negocierea/actualizarea redeventei pe 
care 0 plate~te operatorul UAT Municipiul Braila conform prevederilor Contractu lui de 
delegare ~i a Dispozitiei Primarului nr. 1588/15.04.2019; 

3. Monitorizarea lucrarilor in regim de avarie executate de SC CUP Dunarea pe 
domeniul public al Municipiului Braila, care impun readucerea carosabilului ~i a 
trotuarelor la starea initiala; 

4. Urmarirea, receptia lucrarilor, verificarea ~i confirmarea situatiilor de plata a 
lucrarilor executate de SC CUP Dunarea sa Braila la punerea in functiune, intretinere 
~i trecere in conservare a fantanilor arteziene, bazinelor ornamentale ~i ci~melelor 

stradale in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini avizat prin H.C.L.M. 
nr.106/30.03.2017 ~i aprobat prin Hotararea ADI Dunarea Braila nr.8/25.04.2017; 

5. Analiza trimestriala a gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta 
pentru serviciul de alimentare cu apa ~i de canalizare; 

6. Participarea in comisii de specialitate stabilite la nivelul Primariei Municipiului 
Braila; 

7. Rezolvarea corespondentei , repartizata compartimentului; 
Total Hotarari emise de ClM Braila in acest domeniu: 7 
Gradul de transpunere a Rapoartelor de specialitate elaborate de UMMSCUP 

in Hotarari ale Consiliului local Municipal Braila: 100%. 

70 



c) Compartiment Monitorizarea Serviciului de lIuminat Public 

1. Urmarirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public 
din Municipiul Braila prin concesionare nr.32462/28.07.2016, respectiv Urmarirea :;;i 
recep\ia lucrarilor pe componenta intre\inere - men\inere SIP; 

2. Monitorizarea consumurilor de energie electrica, pentru alimentarea 
sistemului de iluminat public din Municipiul Braila; 

3. Coordonarea activita\ilor organizate de Municipiul Braila pe perioada 
sezonului de vara 2019 :;;i a lucrarilor necesare privind alimentarea cu energie 
electrica pentru desfa:;;urarea in bune condi\ii a unor evenimente artistice, culturale 
etc. 

4. Analiza !;>i informare conform Regulamentului serviciului, privind gradul de 
indeplinire al indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public din 
Municipiul Braila; 

5. Urmarirea lucrarilor de amenajare cu instala\ii ornamental-festive specifice 
sezonului de iarna, a strazilor din Municipiul Braila :;;i a Ora:;;elului Copiilor; 

6. Rezolvarea coresponden\ei zilnice, repartizata compartimentului. 

d) Compartiment Monitorizarea Serviciului de Salubrizare 

1. Analiza :;;i intocmirea rapoartelor de specialitate pentru emiterea hotararilor 
ClM Braila referitoare la: 

- tarifele activita\ilor specifice pentru depozitarea de:;;eurilor municipale la 
DEDMI Muchea, tariful pentru colectare, transport :;;i depozitare de~euri municipale 
de la agen\i economici ~i institu\ii, tarife salubrizare stradala, tarife deszapezire 
mecanica, tarife pentru colectare, transport ~i depozitare de~euri provenite din 
locuin\e, generate de activita\i de reamenajare :;;i reabilitare interioara :;;i/sau 
exterioara a acestora; 

- stabilirea tarifului pentru gestionare de~euri de ambalaje; 
- acte adi\ionale la contractele de delegare; 
- acord de colaborare pentru cre:;;terea gradului de colectare separata; 
- modificari/elaborari ale Regulamentului serviciului de salubrizare, impreuna 

cu SUPAGl; 
- aprobarea Protocolului de colaborare - cadru pentru implementarea unui 

sistem integrat de colectare ~i valorificare a de~eurilor de ambalaje din fluxul menajer 
in Municipiul Braila, ce va fi incheiat intre Municipiul Braila, prin S.U'p.A.G.l. Braila 
:;;i organiza\iile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului; 

- aprobarea Studiului de oportunitate, a modalita\ii de gestiune, a 
Regulamentului :;;i a Caietului de sarcini aferente activita\ilor de Dezinsec\ie, 
Dezinfec\ie, Deratizare"; 

- demararea procedurilor de reziliere a contractu lui de delegare a gestiunii 
activita\ilor de colectare ~i transport a de~eurilor din Municipiul Braila 
nr. 34062/05.09.2019, incheiat intre Municipiul Braila si societatea Brai-Cata S.R.l 

2. Intalniri de lucru cu S.U.P.G.L. ~i repreze'ntan\i ai unor O.I.R.E.P.-uri in 
scopul semnarii Protocolului de colaborare - cadru in conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea ~i completarea legii nr. 211/2011 privind 
regimul de~eurilor, a legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor :;;i a de:;;eurilor de ambalaje :;;i a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, cu modificarile aduse prin legea nr. 31/2019 ; 

3. Intalniri de lucru cu reprezentan\ii S.C.Tracon S.R.l. Braila :;;i S.U.P.A.G.L. 
in vederea analizei propunerii de fundamentare a tarifului activita\ii de depozitare la 
DEDMI Muchea; 
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4. Referitor la implementarea la nivelul Municipiului Briiila , prin intermediul 
celor trei operatori ai serviciului public de salubrizare: BRAI-CATA S.R.l., RER 
ECOLOGIC SERVICE S.R.l . ~i ECO SA, a activitiitii de colectare separatii pentru 
de~eurile de hartie, metal, plastic ~i sticlii din de~eurile municipale, modalitatea de 
gestionare a ambalajelor ~i a de~eurilor de ambalaje: au avut loc lntalniri de lucru cu 
peste 500 de asociatii de proprietari, la sediul Primiiriei Municipiului Briiila, pentru 
informarea ~i con~tientizarea populatiei asupra necesitiitii ~i obligativitiitii de a colecta 
separat deseurile; 

5. 'Tntalniri de lucru cu reprezentantii societiitii TRACON S.R.l, unde au fost 
dezbiitute clauzele contractuale stipulate In Actul aditional nr. 8 aprobat prin H.C.l .M 
nr. 727/20.12.2018, concluzionandu-se oportunitatea efectuiirii unor modificiiri ~i 

completiiri; 
6, Tntalnire de lucru dintre reprezentantii Primiiriei Municipiului Briiila , 

S.U.PAG.L. ~i comitetul managerial al societiitii Brai-Cata S.R.L. unde au fost 
dezbiitute aspectele care au determinat nemultumirea atat a autoritiitii locale, cat ~i a 
tuturor utilizatorilor serviciului de salubrizare din Municipiul Briiila, deserviti de acest 
operator; 

7, Tntalniri de lucru cu S.U.PAG.l . ~i A.D.I. "ECO Duniirea" Briiila, pentru 
analiza documentatiei de atribuire a Contractu lui de delegare a gestiunii activitiitii de 
colectare ~i transport a de~eurilor municipale In judetul Briiila ~i a activitiitii de 
miiturat, spiilat, stropit ~i lntretinere ciii publice In Municipiul Briiila; 

8. Tntalniri de lucru cu S.U.P.A.G.L., D.F.P.L. ~i D.J.CAP.l . pentru stabilirea 
demariirii procedurilor de reziliere a contractu lui de delegarea a gestiunii activitiitilor 
de colectare ~i transport a de~eurilor din Municipiul Briiila nr.34062/05.09.2011, 
fncheiat lntre Municipiul Briiila ~i societatea Brai-Cata S.R.l; 

9. Corespondenta cu ADI Eco Duniirea ~i Consiliul Judetean Briiila referitor la 
aspecte din cadrul proiectului "Sistemul de management integrat al de~eurilor din 
Jud . Briiila"; 

1 O. Participarea In comisii de specialitate stabilite la nivelul Primiiriei 
Municipiului Briiila; 

11. Rezolvarea corespondentei, repartizatii compartimentului ; 

Total Hotiirari emise de ClM Briiila In acest domeniu: 22 

e) Compartiment Monitorizarea Spatiilor Verzi 

1. Coordonarea Comisiei de "Constatare ~i aprobare a lucriirilor de toaletare, 
reductie sau doborare a arborilor amplasati pe domeniul public sau privat al 
municipiului Briiila", constituitii prin Dispozitia Primarului Municipiului Briiila 
nr.2539/30.07.2018; 

2. Verificarea In teren ~i emiterea aprobiirilor privind lucriirile de 
toaletiiri/doboriiri arbori cu grad de risc prin Comisia de "Constatare ~i aprobare a 
lucriirilor de toaletare, reductie sau doborare a arborilor amplasati pe domeniul 
public sau privat al municipiului Briiila", constituitii prin Dispozitia Primarului 
Municipiului Briiila nr.2539/30.07.2018; 

3. Urmiirirea, receptia lucriirilor, verificarea ~i confirmarea situatiilor de platii a 
lucriirilor executate de SUP Seroplant, conform prevederilor Regulamentului 
serviciului ; 

4. Analiza documentatiei ~i elaborarea rapoartelor de specialitate privind : 
- aprobarea preturi lor ~i tarifelor pentru activitatea de lntretinere ~i amenajare 

a zonelor verzi de pe raza Municipiului Briiila, lncepand cu data de 01.01 .2020"; 
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- aprobarea documentatiei tehnico-economice (DALI) i?i a indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investitii sistem irigatii faleza Dunarii", proiect initiat de 
SUP Seroplant Braila ; 

5. Participare In comisia de receptie a pomilor de iarna i?i de amenajare a 
Oraselului Copiilor; 

, 6. lntalniri de lucru cu DJCAPl, DFPl, SUP Seroplant In vederea analizei i?i 
stabilirii celei mai eficiente proceduri de lucru i?i a modalitatii de finantare; 

7. Rezolvarea corespondentei zilnice repartizata compartimentului. 

Total Hotarari emise de ClM Braila In acest domeniu: 1 

f) Compartiment Avizare 
1. Analiza documentatiei tehnice i?i emiterea avizelor In baza Regulamentului 

privind "Emiterea avizelor necesare pentru executia lucrarilor subterane la retelele de 
utilitati publice conditiile de refacere a suprafetelor afectate ce apartin domeniului 
public sau privat al Municipiului Braila i?i obligatiile beneficiarului la terminarea 
lucrarilor", aprobat prin H.C.L.M. nr. 426/28.09.2017: 

- avize preliminare emise In vederea executiei lucrarilor la retelele edilitare , 
solicitate prin Certificate Ie de Urbanism: 489 avize; 

- avize de lncepere a lucrarilor subterane In baza autorizatiilor de construire: 
446 avize; 

- acord cale de acces: 27 acorduri ; 
2. Verificarea In teren a situatiilor ce necesita clarificari ; 
3. Analiza i?i solutionarea corespondentei zilnice repartizata compartimentului. 

g) Compartiment Monitorizarea Protectiei Mediului 
Analiza i?i lntocmirea rapoartelor de specialitate pentru emiterea hotararilor 

ClM Braila referitoare la: 
- aprobarea Planului de Calitate a Aerului In Municipiul Braila , pentru dioxid de 

azot i?i oxizi de azot (N02/NOx), perioada 2019-2023; 
- aprobarea Raportului privind stadiul realizarii pana la data de 30.06.2019 a 

masurilor din Planul de calitate al aerului In Municipiul Braila ; 
- aprobarea Raportului privind stadiul realizarii pana la data de 30.09.2019 a 

masurilor din Planul de calitate a aerului In Municipiul Braila ; 
2. Coordonarea Comisiei Tehnice In scopul realizarii masurilor din Planul de 

calitate a aerului ~i lntocmirea rapoartelor trimestriale i?i anuale cu privire la stadiul 
realizarii acestora, pe care Ie supune spre aprobare catre Consiliul local al 
Municipiului Braila; 

3. Urmarirea derularii contractului de servicii privind "lntocmirea Studiului de 
calitate a aerului i?i acordarea de asistenta tehnica pe durata de elaborare a Planului 
de calitate a aerului In Municipiul Braila respectiv pana la data avizarii sale de catre 
APM Braila i?i de Centrul de evaluare al aerului" i?i lntocmirea 
corespondentei/documentelor necesare; 

4. Corelarea obiectivelor de mediu cu obiectivele serviciului de salubrizare i?i 
transpunerea acestora In documentatia de lucru; 

5. Participarea, alaturi de reprezentantii Politiei locale Braila, la actiuni de 
identificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, situate pe raza administrativ
teritoriala a Municipiului Braila, lntocmirea i?i transmiterea somatiilor catre 
proprietarii/detinatorii/administratorii acestor terenuri, In baza legii nr. 62/2018 
privind combaterea buruienii ambrozia i?i a H.G.R. nr. 707/2018 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a legii nr.62/2018; 
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6. Analiza memoriilor de prezentare pentru proiectele initiate in judetul Braila 
~i transmiterea punctelor de vedere cu privire la potentialul impact asupra factorilor 
de mediu, in calitate de membru in Comisia de Analiza Tehnica , conform legii 
nr.292/2018 

7. Participarea saptamanala la ~edintele organizate la sediul APM Braila , in 
calitate de membru in Comisia de Analiza Tehnica ~i Com itetu I Special constituit in 
vederea analizarii planurilor ~i proiectelor initiate de persoane fizice ~i juridice in 
Judetul Braila; 

8. Participarea, impreuna cu reprezentantii Politiei locale ~i ai Garzii de Mediu 
Braila la actiuni organizate pentru verificarea aspectelor sesizate de persoane fizice 
~i juridice din Municipiul Braila , cu privire la incalcarea normelor de protectia 
mediului ; 

9. Centralizarea ~i transmiterea informatiilor catre autoritatile competente
ANPM, APM Braila, Directia Regionala de Statistica, etc; 

10. Corelarea obiectivelor de mediu cu obiectivele serviciului de salubrizare 9i 
transpunerea acestora in documentatia de lucru; 

11 . Participarea in comisii de specialitate stabilite la nivelul Primariei 
Municipiului Braila; 

12. Rezolvarea corespondentei zilnice repartizata compartimentului. 

Total Hotarari emise de ClM Braila in acest domeniu:3 
Gradul de transpunere a Rapoartelor de specialitate elaborate de UMMSCUP 

in Hotarari ale Consiliului local Municipal Braila: 100%. 

h) Compartiment Energetic 

1. Urmarirea ~i derularea contractului de servicii de management energetic 
nr.14989/11 .04 .2018 incheiat cu SC Servelect SRl Cluj Napoca, conform legii 
nr.121/2014 privind eficienta energetica; 

2. Actualizarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice al 
Municipiului Braila; 

3. fntocmire Raport de specialitate la H.C.L.M. 439/29.08.2019 privind 
"Aprobarea Programului de fmbunatatire a Eficientei Energetice din Municipiul Braila 
- forma actualizata 2019"; 

4. Analiza indicatorilor privind consumurile energetice relevante de la nivelul 
autoritatii locale a Municipiului Braila; 

5. Corespondenta cu ANRE sau alte autoritati competente; 
6. Urmarirea consumului energetic la unitatile subordonate ClM Braila; 
7. Analiza bazei de date privind consumurile institutiilor publice aflate in 

subordinea Primariei Municipiului Braila ; 
8. Participarea in comisii stabilite prin Dispozitii ale Primarului; 
9. Analiza ~I solutionarea corespondentei curente, repartizata 

compartimentului ; 
Total Hotarari emise de ClM Braila in acest domeniu in anu12019: 1 
Gradul de transpunere a Rapoartelor de specialitate elaborate de UMMSCUP 

in Hotarari ale Consiliului local Municipal Braila: 100%. 

i) Compartiment guvernanta corporativii 
1. Urmarirea 9i punerea in aplicare a obligatiilor autoritatii publice tutelare

Municipiul Braila , prevazute de O.U.G. nr. 109/2011 , H.G.R. nr. 722/2016 , legea 
nr.31/1990 legea societatilor; 
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2. Actualizarea ~i gestionarea bazei de date privind componen\a ~i mandatul 
Consiliilor de Administratie ale Tntreprinderilor publice ale Municipiului Braila; 

3. lntocmirea documentelor specifice pentru organizarea ~i derularea 
procedurilor de evaluare ~ i selec\ie a membrilor CA ale Tntreprinderilor publice aflate 
sub autoritatea ClM Braila; 

4. Organizarea procedurilor de selec\ie ~ i evaluare a membrilor CA ale 
Tntreprinderilor publice ale Municipiului Braila; 

5. Asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei de selec\ie ~i evaluare; 
6. Organizarea procedurilor de selec\ie: Tn cursul anului 2019 au fost aprobate 

urmatoarele proceduri Tn baza O.U.G. nr. 109/2011 ; 
7. lntocmirea a 14 rapoarte de specialitate pentru ClM Braila Tn sfera 

guvernan\ei corporative, conforrn O.U.G. nr. 109/2011 privind: 
-procedura de selec\ie a membrilor Tn Consiliul de Administra\ie al S.C. 

BRAICAR SA BRAILA, mandatul 2018-2022, pentru 3 posturi vacante - perioada 
07.12.2018 - 07.02.2019; 

-procedura de selec\ie a membrilor Tn Consiliul de Administra\ie al RA 
Administra\ia Zonei Libere Braila, mandatul 2018-2022, pentru 1 post vacant -
perioada 21 .12.2018 - 07.03.2019; 

-procedura de selec\ie a membrilor Tn Consiliul de Administra\ie al S.C. ECO 
SA Braila, mandatul 2018-2022, pentru 3 posturi vacante - perioada 29.05.2019 -
26.08.2019; 

-procedura de selec\ie a membrilor Tn Consiliul de Administra\ie al S.C. 
BRAICAR SA Braila, mandatul 2018-2022, pentru 1 post vacant - perioada 
26.07.2019 - 07.11 .2019; 

-procedura de selec\ie a membrilor Tn Consiliul de Administra\ie al R.A. 
Administra\ia Zonei Libere Braila, mandatul 2018-2022, pentru 2 posturi vacante -
perioada 11 .11.2019 - 4.03.2020; 

8. Rezolvarea coresponden\ei curente , repartizata compartimentului. 
Total Hotarari emise de ClM Braila Tn acest domeniu Tn anu12019: 14 
Gradul de transpunere a Rapoartelor de specialitate elaborate de UMMSCUP 

Tn Hotarari ale Consiliului local Municipal Braila: 100%. 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020 
1. Completarea ~i armonizarea cadrului legal local de lucru pentru 

serviciile de utilitate publica Tn func\ie de modificarile legislative, dupa caz 
(regulamente, acte adi\ionale la contractele de delegare, tarife, Contract de servicii 
publice Tn cazul serviciului de transport, etc) ; 

2. Intrarea Tn vigoare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de calatori prin curse regulate auto ~i electric din Municipiul 
Braila; 

3. Con~tientizarea factorilor interesa\i asupra necesita\ii respectarii 
procedurilor de ob\inere a avizelor pentru Tnceperea lucrarilor subterane ce afecteaza 
domeniul public al Municipiului Braila ~i a condi\iilor prevazute pentru refacerea 
suprafe\elor afectate pe domeniul public; 

4. Completarea bazei de date ~I actualizarea documenta\iei de lucru 
specifice conform OUG 109/201 1; 

2.8. DIRECTIA PATRIMONIU 

STRUCTURA ~I COMPONENTA DIRECTIEI: 
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In cadrul Direciiei Patrimoniu, subordonata Viceprimarului Municipiului Braila, 
funciioneaza doua servicii, Serviciul Cadastru, format din Compartimentul Intocmire 
Documentaiii in Vederea Concesionarii , Oficiul Intabulari ~i Evidenia Carte Funciara, 
Oficiul de Evidenia Cadastrul Imobiliar ~i Aplicarea Legilor Fondului Funciar, Oficiul 
Nomenclator Urban ~i Oficiul Relaiii cu Publicul, ~i Serviciul Evidenla §i 
Administrarea Patrimoniului Public §i Privat format din Compartimentul Evidenia 
Gestionare ~i Monitorizare Patrimoniu, Compartimentul Contracte, Urmarire, 
Concesiuni ~i Inchirieri, ~i Compartimentul Administrativ §i Compartiment Prevenire 
§i Proteclia Muncii. 

Conform organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Braila, aprobata prin H.C.L.M. nr. 70/19.02.2018, directia are prevazute un numar de 
17 funciii publice, din care 3 sunt funciii publice de conducere, ~i 8 func\ii de personal 
contractual. 

Direclia Patrimoniu i~i desfa~oara activitatea in baza legislaliei specifice in 
vigoare in conformitate cu dispoziliile Regulamentului de organizare ~i funciionare al 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Braila. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 

SERVICIUL CADASTRU 

Compartimentul intocmire Documentalii in Vederea Concesionarii 
Prin persoanele ce 11 alcatuiesc, are urmatoarele sarcini stipulate pentru 

fiecare angajat in parte, conform fi~ei postului, astfel : 
- identifica terenurile libere de pe raza municipiului Braila , verificandu-Ie situalia 

tehnica ~i juridica a acestora, iar in cazul in care sunt libere de sarcini, propune 
atestarea acestora la domeniul public sau privat al municipiului Braila ~i apoi 
scoaterea acestora la licita\ie publica in vederea inchirierii sau constituirii dreptului de 
superficie, cu titlu oneros; 

- intocme~te rapoarte de specialitate pentru terenurile ce se propun a fi 
inchiriate/superficiate prin licitalie publica sau prin incredinlare directa in baza unor 
cereri adresate de catre persoanele juridice sau fizice; 

- preda amplasamente ~i intocme~te procese verbale pentru cei ce au inchiriaU 
superficiaU concesionat terenuri prin incredinlare directa sau prin licitalie publica; 

- confrunta lucrarile de cadastru imobiliar cu situalia existenta in teren; 
- furnizeaza din cadastrul imobiliar - edilitar datele necesare (suprafele, schile, 

proprietari) direcliilor din componen\a Primariei Municipiului Braila, inclusiv Direcliei 
Finan\elor Publice Locale . 

In perioada ianuarie-noiembrie 2019 s-au inregistrat un numar de 998 cereri 
din care: 

- 166 cereri superficii persoane fizice ~i juridice - s-a raspuns; 
152 cereri inchirieri persoane fizice ~i juridice - s-a raspuns 

- 59 cereri ordine de proprietate 
53 note de audien\a - s-a raspuns; 

- 101 de procese verbale pentru terenurile inchiriate/superficiate/concesionate 

s-au intocmit; 
- 32 cereri alte institu\ii - s-a raspuns; 

182 e-mailuri , faxuri - s-a raspuns; 
234 adrese diverse; 
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- 19 adrese interne - direclii ~i compartimente din cadrul Primariei Municipiului 
Braila ; 

s-au Tntocmit un numar de 150 rapoarte de specialitate din care: 

- 48 privind Tncetarea dreptului de folosinla gratuita asupra terenurilor atribuite 
conform Legii nr. 15/2003 , 

- 9 privind dezmembrarea, partajarea ~i alipirea unor terenuri ce apartin 
domeniului privat al Municipiului Braila, 

- 4 privind bunurile ce se propun a fi trecute din domeniul public Tn domeniul 
privat al municipiului Braila cat !?i din domeniul privat Tn domeniul public al 
Municipiului Braila, 

- 3 privind bunurile ce se propun a fi trecute din domeniul public al statului Tn 
domeniul public al Municipiului Braila, 

- 47 privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unor 
terenuri ce apartin domeniului privat al Municipiului Braila 

- 9 privind exprimarea acordului Municipiului Braila, pentru executarea unor 
lucrari de construire/desfiin\are pe terenuri ce apartin domeniului public ~i privat al 
Municipiului Braila . 

- 1 privind scoaterea la licita\ie publica Tn vederea Tnchirierii a unor 
amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Braila, 

- 1 privind scoaterea la licita\ie publica Tn vederea constituirii dreptului de 
superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce apartine domeniului privat al 
Municipiului Braila 

- 1 privind completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21 .12.2015 - "Lista 
terenurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Braila ce sunt sau pot fi 
ocupate de construclii tip balcon, alei acces, extinderi spa\ii comerciale, alte 
construc\ii autorizate" 

- 1 0 privind Tnchirierea prin Tncredin\are directa a unor terenuri ce apartin 
domeniului public al Municipiului Braila ce pot fi ocupate de construc\ii tip balcon, alei 
acces, extinderi spa\ii comerciale, alte construc\ii autorizate, conform Regulamentului 
aprobat prin H.C.L.M. Brai la nr.245/30 .06.2019 

- 6 privind completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21 .12.2015 - Lista 
terenurilor apartinand domeniului public al Municipiului Braila Tn vederea amplasarii 
unor terase sezoniere a caror activitate se va desfa~ura Tn fa\a spa\iilor comerciale 
autorizate 

- 11 rapoarte de specialitate supuse analizei ~i aprobarii Consiliului Local 
Municipal Braila pentru actualizarea inventarului Domeniului Privat al Municipiul 
Braila. 

Oficiul Nomenclator Urban 

Prin persoanele ce II alcatuiesc, are urmatoarele sarcini stipulate pentru 
fiecare angajat Tn parte, conform fi~ei postului , astfel: 

- fntocme~te rapoarte de specialitate privind atribuirea de denumiri de strazi; 
- furnizeaza informa\ii privind istoricul de artera ~i numerele po~tale pentru 

imobilele revendicate conform Legii nr.1 0/2001; 
- line evidenla certificatelor de nomenclator stradal !?i elibereaza la cerere, 

adeverinle de nomenclator strada!. 
Tn perioada ianuarie-noiembrie 2019 s-au fnregistrat un numar de 1160 cereri 

din care: 
- 672 cereri-eliberare certificate nomenclator stradal , istoric de rol, atribuiri de 

numere po~tale ; 
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- 218 cereri - Comisia Locala pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 ; 
- 20 cereri -adrese interne directii ~i compartimente din cadrul Primariei 

Municipiului Braila - externe - Judecatoria Braila, Tribunalul Braila , cabinete de 
avocatura, OCPI, SPCLEP, etc.; 

~i s-au intocmit: 
- 3 rapoarte de specialitate privind atribuirea de denumiri de artere \,i atribuirea 

de denumiri de blocuri 
- 247 incheieri \,i extrase de carte funciara inscrise in eviden\a. 

Men\ionam ca toate cererile primite , au fost solu\ionate in termen. 
Pentru cuantificare, precizam urmatoarele: 

- cererile primite spre solu\ionare, au fost diverse, avand grade diferite de 
complexitate ; 

- timpul necesar \,i modul de solu\ionare al lucrarilor a fost diferit, func\ie de 
gradul de complexitate al fiecarei lucrari ; 

- de asemenea, cererile primite in regim de urgen\a, atat cele pentru eliberarea 
certificatelor de nomenclator strada I cat \,i cele pentru istorice de artere privind 
revendicarile conform Legii nr. 10/2001, sunt supuse unor verificari, necesare pentru 
identificarea imobilelor, conform unor proceduri minimale obligatorii , respectiv acte 
juridice doveditoare, privind proprietatea imobilelor in cauza , precum \,i 
documente/documenta\ii cadastrale; 

- in cazul nedepunerii documentelor/documenta\iilor solicitate notificatorilor, este 
necesara 0 solicitare \,i verificare dupa caz, precum \,i punerea la dispozi\ie ale 
acestora de catre arhivele Consiliului Jude\ean Braila, privind informa\iile necesare, 
in vederea formularii unui raspuns corect \,i complet. 

Oficiul Relalii cu Publicul 
Prin persoana care iI alcatuie~te, are urmatoarele sarcini stipulate pentru 

fiecare angajat in parte , conform fi~ei postului, astfel: 

- informarea cetatenilor privind documentele necesare concesionarii, inchirierii, 
cesiunilor, scoaterii la licitatie publica , atribuiri de terenuri , eliberarii adeverinlelor 
privind domeniul public/privat ~i certificatelor de nomenclator stradal; 

- inregistreaza in Registrul electronic ELO/Registru de corespondenla intern, 
dupa caz, cererile/petiliile adresate Direcliei Patrimoniu, ~i verifica documentele 
anexate acestora; 

- indepline~te atribuliile ce revin din prevederile O.G. 27/2002 , privind 
reglementarea activitalii de solulionare a petiliilor ~i Legea nr. 544/2001 , privind 
liberul acces la informaliile de interes public. 

in perioada ianuarie-noiembrie 2019 s-au inscris un numar de 4684 de 
inregistrari in Registrul de corespondenla al Direcliei Patrimoniu . 

SERVICIUL EVIDENTA §I ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC §I 
PRIVAT 

Compartimentul Evidenlii Gestionare §i Monitorizare Patrimoniu 

Prin persoanele ce iI alcatuiesc, are urmatoarele sarcini stipulate pentru 
fiecare angajat in parte, conform fi~ei postului, astfel: 

- crearea bazei de date care conIine toate informaliile asociate unitalilor de 
patrimoniu public/privat ale municipiului: prin unitali de patrimoniu inlelegand cladiri 
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cu destinatie de locuinte, cladiri cu destinatia de spatii comerciale, cladiri cu alte 
destinatii, terenuri, instalatii-retele, alte mijloace fixe sau obiecte de inventar aflate In 
patrimoniul municipiului ; 

- Intocmei?te rapoarte de specialitate pentru bunurile ce se propun a fi trecute 
din domeniul public In domeniul privat al municipiului Braila cat i?i din domeniul privat 
In domeniul public al municipiului Braila; 

- participa la realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarari ale Consiliului 
Local sau dispozitii ale Primarului privind activitatile de tinere a evidentei , valorificare 
i?i buna administrare a domeniului public i?i privat al municipiului Braila; 

- elaboreaza documenta\iile pentru transmiterea In administrare sau 
concesionarea bunurilor publice catre institutii de interes public sau societati 
comerciale; 

- Intocmei?te inventarul domeniului public al Municipiului Braila, pe baza 
inventarelor anuale primite de la institutiile publice cat i?i de la comisiile de 
inventariere numite prin dispozi\ii ale primarului Municipiului Braila, potrivit legii; 

- furnizeaza informa\ii privind regimul juridic al unor bun uri la solicitarea 
institutiilor publice, persoanelor fizice i?i juridice, solicitand avize de la serviciile 
implicate In aplicarea legilor proprietatii; 

- asigurarea secretariatului Comisiei de Identificare i?i Inventariere a terenurilor 
atribuite tinerilor In conformitate cu Legea nr. 15/2003, republ icata, constituirea i?i 
gestionarea dosarelor; 

- Intocmirea adreselor de raspuns la solicitari scrise sau audiente ce au ca 
obiect Legea nr. 15/2003 , republicata ; 

- tine evidenta bunurilor din domeniul public ce au fost date In folosinta gratuita, 
In administrarelfnchiriere/concesiune, conform hotararilor Consiliului Local Municipal 
Braila; 

- Intocmirea i?i actualizarea inventarului domeniului privat al municipiului Braila, 
pe baza inventarelor anuale primite de la institutiile publice cat i?i de la comisiile de 
inventariere numite prin dispozitii ale primarului Municipiului Braila, potrivit legii; 

- Intocmei?te rapoarte de specialitate privind atestarea la domeniul privat al 
Municipiului Braila , a unor imobile, In vederea Inscrierii acestora In Cartea Funciara ; 

- elaboreaza documentatii privind exercitarea dreptului de preemtiune conform 
Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu completarile i?i 
modificarile ulterioare; 

- Intocmei?te informari privind ducerea la Indeplinire a hotararilor adoptate In 
cadrul i?edintelor Consiliului Local Municipal Braila , conform Legii nr. 215/2001 , 
privind administratia publica locala, republicata , cu modificarile i?i completarile 
ulterioare; 

- Intocmei?te protocoale sau procese verbale de predare-primire cu privire la 
bunurile ce apartin domeniului public i?i privat al municipiului , conform hotararilor 
Consiliului Local Municipal sau dispozitiilor Primarului Municipiului Braila; 

- pune la dispozitia compartimentelor de specialitate, informatii referitoare la 
inventarul bunurilor care apartin domeniului public i?i privat In vederea solutionarii 
unor petitii, Intocmirii stadiilor i?i proiectelor de organizare a teritoriului ; 

asigura secretariatul Comisiei de licita\ii constituita pnn H.C.L.M . 
nr. 226/26.06.2013 , cu modificarile !?i completarile ulterioare. 

asigura secretariatul Comisiei de licita\ii constituita prin H.C.L.M. 
nr. 226/30.05 .2018 , cu modificarile !?i completarile ulterioare. 

in perioada ianuarie-noiembrie 2019 

s-au Intocmit: 
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a) un numar de 133 rapoarte de specialitate din care: 
- 71 rapoarte de specialitate supuse analizei 9i aprobarii Consiliului Local Municipal 
Braila pentru reactualizarea inventarului Domeniului Public al Municipiul Braila; 
- 3 rapoarte de specialitate supuse analizei 9i aprobarii Consiliului Local Municipal 
Braila privind exprimarea acordului Municipiului Braila pentru schimbarea destinatiei 
a unor imobile apartinand domeniului public al Municipiului Braila , din spatiu de 
Tnvatamant Tn spatiu cu alta destinatie; 
- 55 privind neexercitarea dreptului de preemp~iune al Municipiului Braila conform 
Legii nr. 422/2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice, 

b) un numar de 16 informari privind ducerea la Tndeplinire a hotararilor 
adoptate Tn cadrul gedin~elor Consiliului Local Municipal Braila, 

c) un numar de 12 referate ~i dispozitii privind constituirea comisiilor de 
predare-primire a bunurilor ce apartin domeniului public 9i/sau privat al municipiului, 
conform hotararilor Consiliului Local Municipal, 

d) un numar de 27 fi~e tehnice de verificare ~i analiza Tn vederea stabilirii 
punctajului obtinut conform Regulamentului privind metodologia de atribuire a 
terenurilor Tn baza Legii nr. 15/2013, republicata precum 9i a vanzarii acestora, 
aprobat prin H.C.L.M. nr. 131/29.03.2013 

e) un numar de 11 referate ~i fi~e pentru Lg .10/2001 a fost asigurat 
secretariatul Comisiilor de licitatii constituite prin H.C.L.M. nr. 226/26.06.2013, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, ~i respectiv prin H.C.L.M. nr. 226/30.05.2019, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, astfel : 

s-au organizat un numar de 3 licitatii publice deschise, Tn sistem competitiv, 
din care: 

- 2 Tn vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unor 
terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, finalizate cu un numar de 
2 procese verbale de verificare ~i analizare a documentelor de calificare depuse de 
ofertanti, 2 procese verbale de licitatie/adjudecare ~i 2 rapoarte ale procedurii de 
licitatie, 

- ~i 1 licitatie privind Tnchirierea terenurilor ce apartin domeniului public al 
Municipiului Braila , pentru amplasare panou publicitar finalizata cu 1 proces verbal de 
verificare ~i analizare a documentelor de calificare depuse de ofertanti , 1 proces 
verbal de licitatie/adjudecare ~i 1 raport al procedurii de licitatie. 

- Tntocmirea documentatiei necesare organizarii licitatiilor: anunturi privind 
organizareal reorganizarea licitatiilor publice cu strigare transmise spre publicare, 
Tntocmirea caietelor de sarcini ale constituirii dreptului de superficie, cu titlu onerosl 
Tnchirierii conform ~i asigurarea vanzarii acestora persoanelor interesate, evidenta ~i 
arhivare. 

- s-au Tntocmit un numar de 9 referate la cererea of ertan til or 
participanti/adjudecatarilor, privind restituirea garantiilor de participare la licitatiel 
transferul garantiilor de participare la licitatie Tn contul de chirie/redeventa 

- s-au Tntocmit un numar de 3 informari privind modul de organizare ~i 

desfa~urare al licitatiilor 

au fost constituite: 
- 27 de dosare dintr-un numar total de 4051 dosare, urmare cererilor depuse 

conform Legii nr. 15/2003; 
- baza de date conform Regulamentului privind metodologia de atribuire a 

terenurilor Tn baza Legii nr. 15/2013, republicata precum 9i a vanzarii acestora, 
aprobat prin H.C.L.M. nr. 131/29.03.2013, 
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- s-au Inregistrat 43 cereri de actualizare dosare In conformitate cu 
Regulamentul privind metodologia de atribuire a terenurilor In baza Legii nr. 15/2013, 
republicata precum ~i a vanzarii acestora, aprobat prin H.C.L.M. nr. 131/29.03.2013 

- participarea ca membri In cadrul comisiilor de predare-primire cu privire la 
bunurile ce apartin domeniului public ~i privat al municipiului, conform hotararilor 
Consiliului Local Municipal sau dispoziliilor Primarului Municipiului Braila - 4; 

- participarea ca membri In cadrul comisiilor de receplie lucrari; 
- participarea ca membri In cadrul comisiilor de achizi\ie lucrari/servicii; 

~i s-au Inregistrat ~i solulionat un numar de 381 cereri din care: 
- 18 cereri de eliberare adeverinle privind apartenenla la domeniul public al 

municipiului Braila necesare pentru Inscrierea In Cartea Funciara a terenurilor ce fac 
obiectul unor contracte de Inchiriere existente; 

- 47 solicitari adeverinle privind apartenenla la domeniul public al municipiului 
Braila necesare pentru Inscrierea In Cartea Funciara a terenurilor propuse spre 
Inchiriere, transmise catre O.C.P.I. Braila, 

- 25 corespondenla cu O.C.P.I. Braila 
- 55 cereri privind exercitarea dreptului de preemliune; 
- 68 adrese interne - direclii ~i compartimente din cadrul Primariei Municipiului 

Braila; 
- 17 cereri alte institulii - s-a raspuns 
- 207 adrese petenli completare documentalie; 
- 9 cereri raspunsuri ~i informari audienle 
- 28 adrese/solicitari ref. licita\iile publice deschise organizate. 

Men\ionam ca toate cererile primite, au fost solu\ionate In termen. 

Compartimentul Contracte, Urmarire, Concesiuni §i inchirieri 
Prin persoanele ce II alcatuiesc, are urmatoarele sarcini stipulate pentru 

fiecare angajat In parte, conform fi~ei postului, astfel: 
- perfectarea contractelor de Inchiriere/constituire a dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, In baza hotararilor Consiliului Local Municipal Braila ~i licitaliilor 
organizate, a contractelor de comodat pentru terenuri atribuite In baza Legii nr. 
15/2003; 

- perfectarea actelor adilionale la contractele de concesiune/superficie ~i 
Inchiriere In derulare, funclie de modificarea clauzelor contractuale; 

- verificarea respectarii clauzelor contractuale (contracte concesiune/superficie ~i 
Inchiriere). 

in perioada ianuarie-noiembrie 2019 

s-au perfectat 
- 139 de contracte de Inchiriere/superficie perfectate In urma licitaliilor 

desfa~urate ~i/sau a hotararilor Consiliului Local Municipal Braila; 
- 180 de acte adilionale la contracte de concesiune/superficie ~i Inchiriere, funclie 

de modificarea clauzelor contractuale; 
- 36 rezilieri de contracte de Inchiriere/concesionare/constituirea dreptului de 

superficie, cu titlu oneros. 

s-au Intocmit: 
- baza de date contracte de comodat pentru terenuri atribuite In baza Legii nr. 

15/2003; 
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- continuare perfectare baza de date contracte de concesiune, inchiriere, 
superficie; 

- participare la 37 actiuni de desfiintare a unor constructii ilegale Ide ridicare a 
autovehiculelor amplasate pe domeniul public, urmare sesizarilor primite de la POlitia 
Locala/verificarilor in teren ; 

- adrese interne; 
- corespondenta cu petentii in vederea completarii documentatii lor depuse; 
- adrese diverse. 

Compartimentul Administrativ 
Prin persoanele care il alcatuiesc, are urmatoarele sarcini stipulate pentru 

fiecare angajat in parte conform fi~ei postului astfel: 
- asigura realizarea masurilor necesare pentru buna administrare a patrimoniului 

institutiei, a sediilor in care i~i desfa~oara activitatea personalul instituliei , precum ~i 
buna gospodarire a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar ~i de intretinerea acestora; 

- asigura afi~area anunturilor executorilor judecatore~ti , administratiilor fiscale 
referitoare la scoaterea la vanzare prin licitatie publica de bunuri proprietate privata 
ale persoanelor rau platnice; 

COMPARTIMENT PREVENIRE ~I PROTECTIA MUNCII 
Prin persoana care 11 alcatuie~te , are urmatoarele sarcini stipulate pentru 

fiecare angajat in parte conform fi~ei postului astfel: 
- elaboreaza ~i actualizeaza planul de prevenire ~i protectie; 
- asigura identificarea peri cole lor ~i evaluarea riscurilor, elaborand instructiuni 

proprii pentru aplicarea regimurilor de securitate ~i sanatate in munca; 
- asigura verificarea cunoa~terii ~i aplicarii in domeniul securitatii ~i sanatati i in 

munca de catre angajati , corespunzator functiilor detinute, consemnate in fi~a 
postului; 

- intocme~te necesarul de documente cu caracter tehnic, asigurand elaborarea 
tematicii pentru toate faze Ie de instruire ~i testare a nivelului de instruire; 

- asigura evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale 
suplimentare; 

- veri fica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare 
de urgenta; 

- colaboreaza cu angajatii proprii, cu serviciile externe de prevenire ~i protectie, 
cu medicul de medicina a muncii pentru coordonarea masurilor de prevenire ~i 
protectie. 

sa participe la convocari , analize ~i alte activitati conduse de e~aloanele 
superioare, 

- sa asigure auditarea securitatii ~i sanatatii in munca la nivelul institutiei, ori de 
cate ori sunt modificate condiliile de munca, 

- sa controleze pe baza programului de activitate, toate locurile de munca in 
scopul preveniri i accidentelor de munca ~ i inbolnavirilor profesionale , 

- sa participe ~i sa-~i dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul in 
care acesta corespunde cerinlelor de securitate, 

- sa participe la cercetarea accidentelor de munca ~i sa tina evidenta acestora; 

in perioada ianuarie-noiembrie 2019 
-s-au intocmit 2 referate de necesitate in vederea includerii in proiectul de buget 

pentru anul 2019, in vederea unei mai bune instruiri pe linie S.S.M. a personalului 
angajat s-au intocmit 8 instructiuni proprii pentru aplicarea reglementarilor de 
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securitate ~i sanatate Tn munca iinand seama de particularitaiile activitaiilor 
defa~urate Tn cadrul unitaiii; 

-s-a verificat Tnsu~irea, cunoa~terea ~i aplicarea de catre tOii salariaiii a regulilor 
de prevenire ~i proteciie pe linie de S.S.M. ; 

- s-au intocmit la toate categoriile de personal tematicile de instruire; 
- s-au intocmit 323 de fise de instruire individuala privind securitatea si sanatatea 

in munca; 
-s-au intocmit 323 anexe la fisa postului cu privire la obligatiile ce Ie revin 

acestora pentru asigurarea securitatii si sanatatii la locul de munca; 
- s-au Tntocmit 10 rapoarte de evaluare ~i propuneri de tratare a riscului la 

securitate fizica pentru obiectivele Municipiului Braila ; 
-s-au verificat zone Ie care necesita completarea semnalizarilor de securitate ~i 

sanatate Tn munca, tipul de semnalizare necesar ~i amplasarea conform H.G. 
971/2006 privind ceriniele minime pentru semnalizarea de securitate ~i sanatate la 
locul de munca. 

Meniionam ca exercitarea sarcinilor stipulate pentru fiecare angajat in parte in 
fi~a postului , a implicat deplasarea personalului Tn teren . 

2.9. SERVICIUL GESTIONARE HOTARARI CLM. ~I DISPOZITII PRIMAR 

STRUCTURA ~I COMPONENTA SERVICIULUI 

Serviciul este structurat pe doua compartimente, avand prevazut un numar de 
9 posturi, din care: unul de conducere ~i 8 de executie. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 

Organizarea liedintelor Consiliului Local Municipal Briiila 

Consiliul Local Municipal Braila ~i-a exercitat atribuiiile prevazute de legea 
organica ~i de legi speciale in baza principiilor fundamentale ale administraiiei 
publice locale, iinand cont de problemele specifice ale comunitaiii locale. In acest 
sens, Serviciul Gestionare Hotarari ale Consiliului Local Municipal ~i Dispozitii Primar 
a desfa~urat urmatoarele activitati: convocarea consilierilor locali municipali pentru 
~edintele pe comisii; intocmirea proiectului ordinii de zi ~i a proiectelor de hotarari 
supuse dezbaterii Tn ~edintele consiliului local; urmarirea intocmirii in timp util a 
rapoartelor de specialitate ~i a documentatiei privind problemele ce urmeaza a fi 
supuse dezbaterii in cadrul ~edintelor de consiliu de catre directiile ~i serviciile 
subordonate consi liului local; transmiterea in format electronic a proiectelor de 
hotarari ce urmeaza a fi supuse dezbaterii plenului ~edintei, consilierilor locali; 
participarea la ~edin\ele in plen , in vederea urmaririi modului de desfa~urare ~i 

consemnarea numarului de voturi exprimate de consilierii locali; consemnarea 
amendamentelor; redactarea minutelor ~i a proceselor - verbale ale ~edintelor 
consiliului local; redactarea hotararilor adoptate Tn urma dezbaterilor; aducerea la 
cuno~tinta publica a hotararilor adoptate prin afi~are pe site-ul www.primariaBraila .ro. 

In anul 2019, au fost organizate un numar de 16 sedinte ale Consiliului 
Local Municipal Briiila, din care: 12 liedinte ordinare, 3 liedinte extraordinare, !,li 
1 liedintii de [ndata, ~edinie Tn care au fost dezbatute ~i aprobate un numar de 775 
de hotiirari. 
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Hotararile adoptate de Consiliul Local Municipal Braila In cele 16 i?edin\e, In 
marea lor majoritate au fost initiate de Primarul Municipiului Braila, de viceprimari, 
dar i?i de consilierii locali municipali. 

Hotararile adoptate In anul 2019 au dezbatut probleme de interes local , ale 
vie\ii economice, socia Ie, dezvoltarii urbanistice a municipiului, aprobari de 
documenta\ii tehnico - economice pentru lucrari de investi\ii , aprobari de proiecte i?i a 
cheltuielilor legate de proiect, precum i?i alte domenii de activitate. 

Cele 775 hotarari adoptate In anul 2019 adoptate de Consiliul Local 
Municipal Braila, statistic, pe domenii de activitate, se prezinta astfel : 

a) 99 de hotarari au viz at: aprobarea bugetului de venituri i?i cheltuieli al 
Municipiului Braila pe anul 2019, precum i?i bugetele celorlalte direc\ii i?i servicii din 
subordinea Consiliului Local Municipal Braila; rectificari de buget atat al Municipiului 
Braila, cat l?i al direc\iilor i?i serviciilor din subordinea Consiliului Local Municipal 
Braila; aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Braila pe anul 2019; 
rectificari ale bugetului Municipiului , dar i?i serviciilor subordonate, pe anul 2019; 
stabilirea taxelor sau tarifelor percepute de direc\iile sau serviciile din subordine; 
stabilirea impozitelor i?i taxelor locale aplicabile In anul fiscal 2020; aprobarea 
numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursu rile cu 
frecven\a din unita\ile de Inva\amant preuniversitar de stat, finan\ate de la bugetul 
local al Municipiului Braila, pe anul 2019; acordarea de granturi unita\ilor de 
Inva\amant preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Braila pentru premierea 
elevilor i?i cadrelor didactice cu rezultate deosebite In domeniul performan\elor 
i?colare, In anul i?colar 2018-2019; aprobarea utilizarii unor sume din excedentul anul 
al bugetului local, pentru finan\area sec\iunii de finan\are, pe anul 2019; aprobarea 
valorii redeven\ei ce va fi platita de S.C. Administra\ia Pie\elor i?i Targurilor SA 
Braila In anul 2019; aprobarea execu\iei bugetului local de venituri i?i cheltuieli al 
Municipiului Braila; indexarea pre\urilor de Inchiriere pentru amplasamentele 
apartinand domeniului public al Municipiului Braila , stabilite prin H.C.L.M. nr. 
263/30 .06 .2017 ; aprobarea tarifelor i?i taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publica 
de Administrare i?i Gospodarire Locala Braila , precum i?i de Serviciul de Utilitate 
Publica de Administrare a Fondului Locativ i?i a Cimitirelor Braila, Incepand cu anul 
2019; aprobarea conturilor de execu\ie ale bugetului local al Municipiului Braila, 
precum i?i aprobarea costului mediu lunar de Intre\inere pentru copiii care 
frecventeaza crei?a In anu12019; 

b) Cu privire la administrarea domeniului public si privat, au fost 
adoptate un numar de 354 hotarari , acestea vizand: constituirea dreptului de 
superficie asupra unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Braila 
unor persoane fizice sau juridice; includerea de noi pozi\ii In domeniul public, 
rectificari sau completari a unor pozi\ii din inventarul domeniului public al Municipiului 
Braila; completarea H.C.L.M. Braila nr.51/2009 referitoare la "atestarea apartenen\ei 
la domeniul privat al Municipiului Braila, a unor imobile, In vederea Inscrierii acestora 
In cartea funciara"; exprimarea acordului Municipiului Braila, pentru executarea unor 
lucrari de construire sau desfiin\are pe terenuri ce apartin domeniului public i?i privat 
al Municipiului; trecerea din administrarea unor servici i, In administrarea Consiliului 
Local Municipal Braila a unor imobile ce apartin domeniului public al Municipiului 
Braila; Inchirierea unor terenuri ce apartin domeniului public al Municipiului Braila , In 
vederea extinderii construc\iilor provizorii existente; scoaterea la licita\ie a unor 
terenuri In vederea construirii unor obiective de investi\ii; atribuirea de denumiri unor 
cai de acces, precum i?i a denumirii de noi blocuri construire; darea In administrare a 
unor terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului, dezmembrarea 
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sau alipirea unor terenuri apar\inand domeniului privat al municipiului ; treceri din 
domeniul public In domeniul privat a unor spatii de locuit cat ~i a unor terenuri, In 
vederea Inchirierii; Incetarea dreptului de folosin\a gratuita a unor terenuri ce au fost 
atribuite conform Legii nr.15/2003; completarea Inventarului domeniului public, ca 
urmare a finalizarii unor lucrari de investi\ii; perfectarea unor acte adi\ionale la 
contractele de concesiune; neexercitarea dreptului de preemptiune al Municipiului 
Braila pentru anumite imobile situate In Municipiul Braila, precum !?i actualizarea 
Nomenciatorului stradal al Municipiului Braila. 

c) Referitor la dezvoltarea tehnico - economica si sociala a municipiului, 
in anul 2019, au fost adoptate un numar de 117 hotarari concretizate prin : 
aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai unor obiective de investitii;modificarea 
denumirii unor obiective de investi\ii;aprobarea cofinan\iirii unor obiective de investi\ii; 
aprobarea documenta\iei tehnico - economice faza I !?i a indicatorilor tehnico
economici pentru proiectul <Regenerare Zone Urbane Degradate Sector I>; 
aprobarea Note/or de fundamentare !?i a tarifelor pentru activita\ile de punere In 
func\iune, Intre\inere !?i trecere In conservare, inclusiv transport, a fantanilor 
arteziene, bazinelor ornamentale !?i a ci!?melelor stradale de apa potabila, Incepand 
cu anul 2020, aprobarea unor proiecte de reabilitare !?i consolidare a unor institu\ii 
publice de Inva\amant; 

d) 15 hotarari au viza!: aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu !?i planuri 
urbanistice zonale; aprobarea hartilor strategice de zgomot pentru aglomerarea 
Braila , aferente obiectivului de investi\ii "Realizare harti de zgomot In Municipiul 
Braila"; 

e) 33 hotarari au facut referire la: aprobarea Incheierii conven\iilor definitive 
pentru acordare de servicii de asisten\a sociala, Incheiate Intre Consiliul Local 
Municipal Bn'iila, prin Direc\ia de Asisten\a Sociala !?i asocia\iile sau funda\iile 
selectate; aprobarea Planului anual de ac\iune privind serviciile socia Ie administrate 
!?i finan\ate din bugetul local al Municipiului Braila; Stabilirea cuantumului maxim !?i 
a condi\iilor de acordare a presta\iilor financiare excep\ionale acordate, pentru 
anul 2019, la nivelul Municipiului Braila; aprobarea valorii maxime pentru alocarea 
unui sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Braila unita\ilor de cult, pentru 
desfa!?urarea activita\ii In cadrul unita\ii de cult, In baza prevederilor O.G. nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unita\ile de cult apartinand 
cultelor religioase recunoscute din Romania; acordarea unor ajutoare de urgen\a 
unor persoane aflate In situa\ii de necesitate; 

f) 59 hotarari au facut obiectul: aprobarea listei de priorita\i, pentru anu12019, 
cu solicitan\ii care au acces la locuin\e pentru tineri, destinate Inchirierii , construite 
din fondurile Agen\iei Na\ionale pentru Locuin\e; repartizari de spatii catre diferite 
partide politice; schimbarea destinatiei unor spatii ; prelungirea unor contracte de 
Inchiriere; aprobarea pre\ului de vanzare pentru locuin\e A.N.L., precum !?i aprobarea 
listei de priorita\i, pentru anul 2019, cu solicitan\ii care au acces la locuin\ele ce 
apartin domeniului public !?i privat al Municipiului Braila, prelungirea atribuirii In 
folosin\a gratuita a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situate In 
Braila, pentru anumite asocia\ii, sau partide politice 

g) 20 hotarari au viza!: aprobarea de organigrame, state de functii, 
regulamente de organizare ~i functionare ale aparatului propriu de specialitate, 
directiilor ~i serviciilor din subordinea C.L.M. Braila, cat !?i modificarea acestora; 
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aprobarea regulamentelor de organizare 9i desfa9urare a evaluarii managementului 
ale Casei de Cultura, Teatrului "Maria Filotti" 9i a Teatrului de Papu9i; aprobarea 
Planului centralizat de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019, al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Braila, al Direciiei de Asistenia Sociala Braila 9i 
al Poliiiei Locale Braila ; aprobarea iniiierii procedurii de evaluare a membrilor 
Consiliului de Administraiie Tn funciie, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 
privind guvernania corporativa a Tntreprinderilor publice; 

h) 12 hotarari au avut ca obiect: desemnarea consilierilor locali Tn anumite 
comisii, ca urmare a incetarii unor mandate de consilier; modificarea componeniei 
unor comisii, acordarea unor mandate consilierilor locali in A.GA la societatile 
subordonate C.L.M; 

i) 3 hotarari au vizat domeniul protectiei mediului, dezvoltarii turismului, 
educatiei, invatamantului ~i sanatatii prin aprobarea de proiecte, acorduri de 
parteneriat, respectiv: acordarea Dip/orne/or de Onoare revoluiionarilor braileni, cu 
ocazia aniversarii a 30 de ani de la Revoluiia Romana din decembrie 1989, precum 
9i acordarea unor titluri de "Cetaiean de Onoare" unor personalitaii sportive ai 
Municipiului Braila, aprobarea Acordului de Parteneriat Tntre Municipiul Braila 9i 
Judeiul Braila in vederea implementarii Programului-cadru al manifestarilor culturale, 
artistice, educationale ~i sportive pe anul 2019, ; 

j) 47 hotarari au facut obiectul modificarii ~i completarii altor hotarari adoptate 
de Consiliul Local Municipal Braila in anii anteriori ~i in anul 2019, ca urmare a 
aparitiilor de prevederi normative speciale, indreptarea unor erori materiale din 
cuprinsul unor hotarari adoptate, precum 9i incetarea aplicabilitaiii unor hotarari. 

k) 2 hotarari au vizat: Tncetarea unui mandat de consilier local, precum 9i 
validarea unui nou mandat de consilier. 

I) 14 hotarari au avut ca obiect alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului 
Local Municipal Braila . 

Toate hotararile Consiliului Local Municipal Braila au fost adoptate in 
conformitate cu prevederile legale ~i cu principiile democratice. 

Astfel, Consiliul Local Municipal Braila a adoptat hotarari a caror aplicabilitate 
a fost transpusa in viata economico-sociala 9i culturala, raportate la prevederile 
legilor speciale in vigoare. 

Pentru cre9terea eficieniei activitaiii in cadrul serviciului, este necesara 
optimizarea relaiiei dintre administraiia publica 9i cetaieni care poate fi realizata doar 
prin aplicarea unui management public corespunzator, orientat spre cetaieni in 
realizarea atribuiiilor legale, in condiiii de maxima eficienia 9i cu responsabilitate in 
luarea deciziilor. 

Un accent deosebit se va pune in continuare pe rezolvarea cu rapiditate a 
tuturor problemelor ~i pe exercitarea, cu profesionalism ~i responsabilitate, a tuturor 
atributiilor ~i competentelor legale, atat de catre organul local deliberativ cat ~i de cel 
executiv. 

Dispozitii Primar 
in cursul anului 2019, Primarul Municipiului Braila a emis un numar de 5048 

dispozitii, to ate comunicate, astfel: 
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a) 211 dispozitii au vizat constituirea de comisii; 
b) 1969 dispozitii s-au referit la ajutor Tncalzire cu lemne, energie electrica, gaze 

naturale, ajutor social de urgenla, venit minim garantat, alocalie suslinere 
familie, alocalie monoparentala, ajutor financiar, ajutor Tnhumare, masa 
cantina, indemnizalie pentru persoane cu handicap, aprobare plan de servicii 
pentru copii; 

c) 527 dispozitii au vizat resursele umane; 
d) 16 dispozitii au vizat convocarea ~edinlelor Consiliului Local Municipal Braila; 
e) 220 dispozitii au avut ca obiect instituire de curatela ~i tutela; 
f) 43 dispozitii au vizat starea civila - rectificare acte; 
g) 88 dispozitii au vizat cota indiviza ~i atribuire temporara teren; 
h) 34 dispozitii au facut referire la Legea 10/2001; 
i) 1066 dispozitii au avut ca obiect anulare avize/autorizalii de funclionare 

SC/II/PFA; 
j) 609 dispozitii au vizat anularea de autorizalii taxi/mopede; 
k) 16 dispozitii au fost emise de D,F,P,L ; 
I) 107 dispozitii au avut ca obiect desfiintari constructii ilegale; 
m) 140 dispozitii au fost emise cu ocazia manifestarilor dedicate Zilelor Brailei 

August 2019 
In temeiul art, 200 coroborat cu art, 255 din O,U,G, nr, 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, dispoziliile sunt supuse 
controlului de legalitate al Prefectului. Astfel, acestea au fost Tnaintate Tn acest sens 
catre Institulia Prefectului prin adrese Tn numar de 83, 

In temeiul art, 199 alin, (1) din O,U,G, nr, 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, dispoziliile cu caracter individual au fost 
comunicate persoanelor interesate prin adrese Tn numar de 970, 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 

- consolidarea aplicarii principiului transparenlei decizionale Tn cazul actelor 
administrative cu caracter normativ; 

- comunicarea actelor administrative cu celeritate ~i cu respectarea termenelor 
prevazute de lege; 

- pregatirea materialelor sup use dezbaterii consiliului local Tn condilii de legalitate 
~i punerea acestora la dispozilia comisiilor de specialitate Tn timp util care sa permita 
oblinerea avizelor necesare, 

Un accent deosebit se va pune Tn continuare pe rezolvarea cu rapiditate a 
tuturor problemelor ~i pe exercitarea cu profesionalism ~i responsabilitate, a tuturor 
atribuliilor ~i competenlelor legale, atat de catre organul local deliberativ cat ~i de cel 
executiv, 

2.10. BIROUL RESURSE UMANE 

STRUCTURA ~I COMPONENTA BIROULUI 
Activitalile desfa~urate de Biroul Resurse Umane, cu un numar de 5 

funclionari publici, pentru Tndeplinirea obiectivelor propuse, au avut la baza 
implementarea unor politici de personal Tn cadrul structurii aparatului de specialitate 
care sa aiba rezultat final cre~terea calitativa a muncii Tn administralia publica locala, 
seleclia ~i recrutarea Tn administralia publica locala a unui corp a funclionarilor publici 
cu pregatire profesionala ~i morala ridicata, pregatirea §i instruirea personalului 
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angajat din punct de vedere profesional, pe baza reglementarilor legale, in vederea 
eficientizarii activitalii §i ridicarea potenlialului profesional al salarialilor. 

SINTEZA ACTIVIT ATI! PE ANUL 2019 
Pentru punerea in aplicare a activitalilor date in competenla ordonatorului 

principal de credite, de actele normative in domeniu, pentru respectarea drepturilor §i 
libertalilor fundamentale ale cetalenilor, Primarul Municipiului Braila, dispune de un 
aparat de specialitate, structurat pe compartimente funclionale . 

Biroul Resurse Umane, este 0 componenta a acestei structuri, care potrivit 
reglementarilor in materie, in anul 2019 a avut de realizat 0 serie de responsabilitali 
in domeniul administraliei publice locale. 

Gestionarea activitalii de resurse umane din cadrul Biroul Resurse Umane s-a 
bazat in primul rand pe respectarea §i aplicarea reglementarilor precum §i a 
celorlalte acte normative in materie, de adaptare a salarialilor la complexitatea 
muncii, de a obline rezultate de calitate in desfa§urarea activitalii, de a perfecliona 
personalul in vederea cre§terii randamentului, precum §i a respecta disciplina muncii, 
a evita starile conflictuale §i a respecta relaliile ierarhice. 

Totodata , intreaga activitate specifica de resurse umane desfa§urata la 
nivelul Primariei Municipiului Braila se bazeaza pe gestionarea funcliei publice §i a 
funclionarilor publici §i a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Braila §i efectueaza activitate de consiliere in probleme de 
resurse umane cu instituliile publice finanlate din bugetul local, cu serviciile publice §i 
de utilitate publica din subordinea Consiliului local Municipal Braila . 

Obiectivele Biroului Resurse Umane sunt bazate pe principiile care stau la 
baza exercitarii funcliei publice §i anume legalitate, impartialitate §i obiectivitate, 
transparenla, responsabilitate, orientare catre cetalean, stabilitate in exercitarea 
funcliei publice, subordonare ierarhica. 
Un management eficient al resurselor umane aduce urmatoarele beneficii : 

- asigura utilizarea eficienta a resurselor umane 
- asigura un nivel adecvat al performanlelor angajalilor 
- contribuie la imbunata\irea performan\elor institu\iei publice 
- sprijina atragerea i?i reten\ia unor resurse umane competente 
- men\ine un climat pozitiv i?i rela\ii bune angaja\i - angajator 
- sprijina institu\ia in procesul de adaptare la schimbarile din mediu extern. 

In anul 2019, in statui de funclii al Primariei Municipiului Braila §i ale 
Serviciului Public Comunitar local de Evidenla a Persoanelor Braila au fost 
prevazute 323 posturi, din care: 

1. Aparatul de specialitate al Primarului: total posturi aprobate 285, din care: 
213 funclii publice de execulie, 32 funclii publice de conducere, 40 de posturi in 
regim contractual, (in care se includ 3 posturi la Cabinet Primar §i 3 funclii de 
demnitate publica) . 

2. Serviciul Public Comunitar local de Evidenla a Persoanelor Braila, total 
posturi aprobate 38, din care: 3 funclii publice de conducere, 30 funclii publice de 
execulie §i 5 posturi in regim contractual, deta§ali de la MAl. Numarul de posturi a 
fost aprobat conform HClM nr.70/2019 de aprobare a statului de funclii, a numarului 
de personal , structurii organizatorice §i repartizarea funcliilor pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Braila §i ale Serviciului Public Comunitar local 
de Evidenla a Persoanelor Braila. 

Prin HClM nr. 575/31 .10.2019, cu aplicabilitate de la data de 01 .12.2019, au 
fost aprobate 321 posturi: 

88 



- pentru aparatul de specialitate al Primarului au fost aprobate 283 posturi , din 
care: 212 functii publice de executie, 31 functii publice de conducere, 40 de posturi in 
regim contractual, (in care se includ 3 posturi la Cabinet Primar i?i 3 functii de 
demnitate publica). 

- pentru Serviciul Public Comunitar local de Evidenta a Persoanelor Braila, 
prin HClM nr.737/23 .12.2019 au fost aprobate 38 posturi, din care: 3 functii publice 
de conducere, 35 functii publice de executie. 

In cursul anului 2019 s-au organizat concursuri pentru ocuparea unor functii 
publice vacante, conform legii nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, 
republicata, cu modificarile i?i completarile ulterioare, aUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile i?i completarile ulterioare, (incepfmd cu data de 
05.07 .2019), i?i a HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i?i 
dezvoltarea carierei functionarilor publici, situatie in care au fost angajate 22 
persoane pe perioada nedeterminata, (din care: prin recrutare 20 func\ionari publici 
de exe9u\ie, ~i 2 func\ionari publici de conducere). 

In baza concursurilor organizate in anul 2019: 
- au fost promovati pe functie publica de conducere vacanta 2 functionari 

publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braila, 
- au promovat din gradul profesional debutant ~i au fost numit func\ionar public 

definitiv, in grad asistent 1 func\ionar public; 

Totodata a fost organizat examen de promovare in grad profesional superior 
celui detinut anterior promovarii i?i au promovat un numar de 7 functionari publici. 

Au incetat raporturile de serviciu un numar de 16 persoane, din care: 10 
functionari publici prin pensionare, 1 functionar public cu acordul partilor, 2 func\ionari 
publici prin demisie, 1 deces, ~i 2 persoane - personal contractual au incetat 
deta~area la Primaria Municipiului Braila. 

Pentru toate concursurile i?i examenele efectuate in anul 2019, a fost 
in~tiin\ata Agentia Nationala a Functionarilor Publici, conform legisla\iei in vigoare. 

la finele anului 2019, 59 posturi sunt vacante, din care 43 func\ionari publici ~i 
16 personal contractual. 

De asemenea 16 func\ionari publici au avut raporturile de serviciu temporar 
suspendate (5 - concedii de maternitate, 6 - concedii pentru crei?terea copilului in 
varsta de pana la doi ani i?i 2- concedii pentru incapacitate temporara de munca, 3 -
la cererea lor). 

In conformitate cu planificarea formarii profesionale a functionarilor publici in 
2019 au participat la programele de formare profesionala un numar de 41 functionari 
publici, astfel 2 func\ionari la programe finantate din bugetul institutiei, 27 func\ionari 
la programe finan\ate din fonduri europene ~i 12 func\ionari la programe finan\ate 
Guvernul Romaniei. 

De asemenea, au fost efectuate activitati cu referire la: 
- promovarea unor Hotarari de Consiliu local, unde au fost intocmite rapoarte 

de specialitate ~i proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice i?i a 
statu lui de functii ; 

- intocmirea, pastrarea i?i completarea dosarelor profesionale ale functionarilor 
publici precum i?i dosarele personale ale angajatilor contractuali; 

- intocmirea referatelor i?i a dispozitiilor privind angajarea, incetarea sau orice 
alta modificare a raportului de serviciu/munca; 

- intocmirea lunara a statului de personal conform organigramei i?i a statului de 
functii aprobat, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Braila i?i al 
Serviciului Public Comunitar local de Evidenta a Persoanelor; 
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- urmarirea respectarii programului de munca prin administrarea evideniei de 
prezenia, a concediilor de odihna, concediilor medicale, concediilor fara plata , 
concedii pentru studii, etc.; 

- intocmirea contractelor individuale de munca ~i actelor adiiionale necesare 
acestora, precum ~i transmiterea acestora la Inspectoratul Teritorial de Munca Braila; 

- asigurarea secretariatului comisiilor de concurs ~i secretariatului comisiilor de 
soluiionare a contestaiiilor in organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante, ~i pentru promovare in grad profesional; 

- evidenia ~i eliberarea legitimaliilor de serviciu ~i a celor de control; 
- evidenia declaraiiilor de interese ~i a declaraiiilor de avere ale funciionarilor 

publici ~i transmiterea acestora catre Ageniia Naiionala de Integritate; 
- elaborarea, centralizarea ~i urmarirea activitaiii Comisiei de monitorizare a 

implementarii Controlului intern/managerial; 
- raportarea trimestriala a situaiiei privind etica funciionarului public ~i 

raportarea semestriala privind situaiia implementarii procedurilor disciplinare pentru 
funciionarii publici; 

- intocmirea ~i transmiterea anuala catre ANFP a Formatului Standard de 
transmitere a datelor ~i informaiiilor privind planul anual de perfeciionare profesionala 
~i fondurile alocate in scopul instruirii funciionarilor publici; 

- eviden\a privind efectuarea concediilor de odihna, a concediilor medica Ie; 
- evidenia ~i gestionarea fi~elor de post ~i a fi~elor de atribuiii ; 
- intocmirea notelor de lichidare la incetarea raporturilor de serviciu/munca; 
- intocmirea ~i predarea dosarului profesional al funciionarului public, la 

incetarea raportului de serviciu. 
Tn condiiiile actuale oamenii intampina noi provocari, simt nevoia de adaptare 

~i urmaresc in permanenia dezvoltarea profesionala ~i auto-instruirea. 
Activitatea de consiliere in domeniul etica s-a intensificat progresiv pe 

parcursul anului 2019, astfel: - in semestru I al anului , au fost instruiii un numar de 10 
func\ionari publici, iar in semestrulll al anului 5 func\ionari publici. 

La angajarea func\ionarilor publici ~ediniele de instruire, au vizat: 
- in semestrul I : loialitate fa\a de institu\ie, conflictele de interese, interdic\ia 

acceptarii cadourilor, serviciilor ~i avantajelor, limitarea participarii la achizi\ii , 
concesionarii , inchirieri. 

- in semestrul II: obliga\ii in exercitarea dreptului la libera exprimare, interdic\ii 
~i limitari in implicarea in activitatea politica, conduita in rela\iile cu ceta\enii . 

De asemenea un func\ionar public a solicitat consiliere etica in vederea 
identificarii functiilor sensibile si a riscurilor asociate acestora. 

Tn anul 2'019 la Comisia de Disciplina nu au fost inregistrate sesizari privind 
incalcarea normelor de conduita . 

Referitor la completarea ~i transmiterea formatelor de raportare cu privire la 
monitorizarea normelor de conduita, respectiv implementarea sanciiunilor 
disciplinare, precizam ca la nivelul instituiiei acestea au fost comunicate Ageniiei 
Naiionale a Funciionarilor Publici , in format electronic. 

Tnielegand condiiiile actuale, putem anticipa ~i oferi soluiii simple , moderne, in 
dezvoltarea carierei salariaiilor funciionari publici sau personal contractual. 

Tn anul 2019, prin realizarea unei evaluari obiective au fost corelate 
responsabilitaiile postului cu abilitaiile ~i competeniele angajatului, respectand 
elaborarea un or indicatori unitari de performania ai activitaiilor structurilor de resurse 
umane. 

Tn vederea utilizarii adecvate a acestora la evaluarea anuala a performanielor 
individuale ale personalului pentru anul 2019, se anticipeaza urmatoarele: 
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analiza periodica a sistemului de evaluare in vederea realizarii corecliilor 
necesare; 

- increderea sporita din partea celor evaluali, tratamentul egal ~i 
confidenlialitatea informaliilor care conduc la evaluari corecte ~i la implementarea 
celor mai adecvate acliuni cu efecte benefice pe termen lung; 

- responsabilizarea angajalilor cu implicalii directe asupra cre~terii eficienlei 
muncii; 

- identificarea exacta a nevoilor de instruire profesionala; 
- posibilitatea crearii planurilor de cariera, ca un instrument puternic de 

motivare a personalului etc. 
Prin evaluarile ~i in baza acestora prin promovarile efectuate, se urmare~te : 
- adaptarea salarialilor la complexitatea muncii , adaptarea salarialilor la 

schimbare ~i propunerea de solulii in activitatea desfa~urata ; 

- intensificarea implicarii salarialilor ~i rapiditatea intervenliei in realizarea 
atribuliilor, monitorizarea sistemului de planificare ~i dezvoltare a carierei 
funclionarilor publici. 

Obiective strategice pe anul 2020: 
1 Formarea continua a personalului in vederea cre~terii performanlelor 

profesionale. 
2.Dezvoltarea competenlelor ~i abilitalilor personalului in vederea cre~terii 

eficienlei ~i eficacitalii institu\iei. 
3. Implementarea celor mai eficiente metode de motivare in munca. 
4. Integrarea strategiei resurselor umane in strategia de dezvoltare a 

institu\iei. 
5. Adaptarea structurii organizatorice la obieclivele institu\iei. 

2.11. COMPARTIMENTUL SITUATII DE URGENTA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 

Compartimentul Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Braila , este 
constituit in baza legislatiei in vigoare in domeniu !?i i!?i desfa!?oara activitatea in baza 
organigramei institutiei, aprobata prin C.L.M. , ca organ de executie in directa 
subordonare a primarului. 

Componenta compartimentului este: doi inspectori, un electromecanic !?i un 
conducator auto. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 

Compartimentul !?i-a desfa!?urat activitatea in baza legislatiei in vigoare in 
domeniul situatiilor de urgenta, a ordinelor !?i a instructiunilor primite de la ISU 
"Dunarea" Judetul Braila. 
In domeniul situatiilor de urgentii: 

apararea impotriva incendiilor ~i protectie civilii: 
- s-a em is 0 noua dispozitie privind actualizarea componentei nomina Ie a 

Comitetului Local pentru Situatii de Urgentii, a Centrului Operativ cu Activitate 
Temporara !?i componentei Compartimentelor pentru inundatii !?i fenomene meteo 
periculoase; 
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- s-au afi~at instrueliunile specifiee pe linie de aparare impotriva ineendiilor 
pentru punetele vital vulnerabile ~i eu rise ridieat la ineendiu; 

- verifiearea , repararea ~i inearearea stingatoarelor de eatre 0 firma specializata ; 
- verificarea masurilor de siguranla la amenajarile temporare organizate de 

primarie cu prilejul manifestarilor publice cu public numeros; 
- s-a intocmit Fi~a localitatii conform solicitarii de catre ISU "Dunarea" Braila ; 
- rezolvarea situatiilor tactice transmise de catre I.S.U. "Dunarea" Judetul Braila 

in cadrul antrenamentelor bilunare executate cu grupa a II-a corespondenta; 
- s-au actualizat: Planul de analiza ~i aeoperire a riscurilor; Planul de aparare 

impotriva inundaliilor, ghelurilor ~i poluarilor aecidentale pe cursu rile de apa al CLSU 
Braila ; Planul de management al riscului la inundatii pentru fluviul Dunarea -
masurile pentru Municipiul Braila; Planul de evacuare in situatii de urgenla a 
populaliei ~i a unor bun uri materiale din Municipiul Braila ; Planul de aparare in eazul 
producerii unei situatii de urgenta specifice in caz de seism ~i I sau alunecari de 
teren; 

- s-a intoemit Planul cu asigurarea resurselor materia Ie, umane ~i financiare pe 
2019; 

- s-a intocmit Planul de masuri pentru prevenirea efectelor temperaturilor ridicate 
asupra populaliei la nivelul Municipiului Braila , pentru anul 2019 in eonformitate cu 
Ordinul Prefectului Judelului Braila nr. 197 din 12.06 .2019; 

- continuarea activitalii de inscrip\ionare a adaposturilor de protectie civila din 
municipiu aflate in evidenta, cu insemnul distinctiv national a protectiei civile, potrivit 
prevederilor HG nr. 630 I 2005; 

- intocmirea Dosarului de in~tiinlare , avertizare ~i alarmare a populaliei in situatii 
de protectie civila; 

- modernizarea sistemului de in~tiinlare - alarmare a populaliei prin punerea in 
funeliune a unei centrale noi de in~tiinlare - alarmare, montarea de adaptoare 
pentru 7 sirene electron ice existente ~i cofrete inteligente pentru 4 sirene electriee; 

- mentinerea in stare operativa a sistemului de in~tiinlare - alarmare a 
municipiului prin mentenanla asigurata de 0 firma specializata; 

- participarea lunara la antrenamentul I exereiliul de transmitere de in~tiinlare I 
prealarmare ~i verificare a sistemului de alarmare publica organizat de catre IGSU; 

- efectuarea de exercilii proprii cu respectarea Graficului de planifieare a 
exerciliilor ~i apliealiilor de intervenlie pentru Primaria Municipiului Braila; 

- participarea in colaborare cu ISU "Dunarea" Braila la doua exercilii de 
cooperare cu forte ~i mijloace in teren; 

activitatea de planificare I control I verificare: 
- s-au intoemit planuri privind activitalile lunare planificate ale compartimentului ; 
- s-au intocmit Raportul de aetivitate pe anul 2018 preeum ~i Rapoartele 
semestriale pe linia situatiilor de urgenla; 
- s-au intoemit rapoartele de desfa~urare a exerciliilor proprii planificate conform 
Graficului anual de planificare a exercitiilor ~i aplicatiilor de intervenlie pentru 
Primaria Municipiului Braila 
- s-au efectuat eontroale tematiee proprii in unitati subordonate finalizate cu note 
de control ~ i s-a acordat asistenta tehniea pe linia situatiilor de urgenta la eererea 
~i pe timpul eontroalelor efectuate; 
- s-au efectuat controale la adaposturile de proteclie civil a precum ~i la sistemul 
de in~tiintare - alarmare impreuna cu speciali~tii I.S.U. "Dunarea" Judetul Braila ; 
- s-au efectuat verificari lunare la sistemul de in~tiinlare - alarmare al municipiului 
precum ~i la adaposturile de protectie civila ; 
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- s-au planificat ~i executat verificari privind stadiul lndeplinirii cerintei de 
securitate la incendiu pentru obiectivele de investitii neautorizate ale primariei; 

activitatea de informare ~i pregiitire a populatiei ~i salariatilor pe linia 
situatiilor de urgentii: 
- s-a lntocmit tematica orientativa de pregatire iili graficul anual de instruire In 

domeniul situatiilor de urgenta, a salariatilor; 
- s-a lntocmit Planul de pregatire In domeniul situatiilor de urgenta pentru 2019 

aprobat de primar; 
- pe parcursul anului s-au executat 7 actiuni de informare iili pregatire a populatiei 

municipiului Braila, realizate In colaborare cu Politia Locala iili I.S.U. "Dunarea" Braila; 
- coordonarea activitati de informare a populatiei din cartierele municipiului 

efectuate de reprezentanti ai Politiei Locale; 
- afiiilarea la avizierul primariei de materiale pentru informarea populatiei 

municipiului precum iili reguli iili masuri specifice sezonului cu temperaturi ridicate iili 
sezonului rece; 

- actualizarea permanenta a site-ului oficial al Primariei Municipiului Braila la 
sectiunea Compartiment Situatii de Urgenta cu reguli iili masuri pentru prevenirea ~i 
gestionarea situatiilor de urgenta; 

- informarea oficiala a operatorilor economici iili persoanelor fizice din zona 
inundabila a municipiului Braila pentru luarea de masuri In vederea evitarii producerii 
oricaror pagube ca urmare cre~terilor de niveluri ~i debite al fluviului Dunarea de la 
lnceputullunii iunie; 

- lntocmirea ~i distribuirea de materiale informativ - educative pe linia situatiilor 
de urgenta pentru salariatii primariei iili unitatilor subordonate pe timpul controalelor I 
verificarilor; 

- participarea la convocarile de pregatire organizate de ISU "Dunarea" Braila cu 
specialiiilti din cadrul administratiei locale; 

- participarea iili acordarea de sprijin tehnic Inspectoratului $colar Judetean iili 
ISU "Dunarea" Braila la organizarea concursurilor "Prietenii Pompierilor" ~i "Cu viata 
mea apar viata". 

Interventii la producerea unor situatii de urgen1ii: 
- monitorizarea zilnica a falezei In perioada 20.05-16.06.2019 urmare a 

cre~terilor de niveluri ~i debite ale fluviului Dunarea; 
- constituirea punctelor de prim ajutor precum iili a amplasamentelor de distribuire 

a apei potabile iili locuri de odihna pe perioada caniculei In vederea prevenirii ~i 
atenuarii efectelor caniculei asupra populatiei; 

- monitorizarea In teren a interventiilor de desecare In zona cartierului Lacu 
Dulce, la creiilterea nivelului apei, pentru prevenirea inundarii cartierului; 

- gestionarea unor situatii de urgenta cauzate de: caderi de copaci, stalpi de 
electricitate, surpari de trama stradala, canalizari lnfundate, prabuiilirea fatadelor unor 
constructii ; 

Alte activitiiti: 
- lntocmirea ~i gestionarea documentelor CLSU; 
- lntocmirea referatelor de necesitate pentru alocarea In bugetele pe anul 2019 a 
fondurilor necesare pentru asigurarea logistica In vederea prevenirii ~i gestionarii 
situatiilor de urgenta; 
- propuneri pentru alocarea de fond uri In proiectul de buget pentru anul 2020; 
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- transmiterea aclualizarii ~i modificarii atributiilor compartimentului In vederea 
elaborarii noului Regulament de Organizare ~i Functionare al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Braila; 
- Intocmirea documentelor specifice privind controlul intern managerial ~i 
reactualizarea procedurilor operationale ale compartimentului; 
- verificarea ~i transmiterea spre aprobare de catre Primar, a planurilor de evacuare 
de la operatorii economici ~i institutii publice repartizate compartimentului; 
- solutionarea petitiilor, sesizarilor ~i reclamatiilor primite de la cetateni, operatori 
economici ~i institutii publice repartizate spre solutionare compartimentului - 10 
primite ~i solutionate; 

solutionarea competenta ~i la termen a corespondentei repartizata 
compartimentului; 
- constituirea dosarelor de lucru / arhiva cu toate documentele operative si 
neoperative ale compartimentului ; 
- participarea la alte activitati repartizate de catre conducerea primariei. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019: 

- reactualizarea planurilor operative In situatii de urgenta de protectie civila; 
- finalizarea inscriptionarii tuturor adaposturilor de protectie civila; 
- reabilitarea unor adaposturi de protectie civila functie de fondurile alocate prin 
bugetul pe anul 2020; 
- continuarea reabilitarii ~i modernizarea sistemului de Tn~tiintare - alarmare a 
populatiei municipiului Braila pentru centralizarea acestuia cu sistemul national; 
- Incheierea de conventii sau contracte de interventie cu operatori specializati, 
conform legislatiei In vigoare; 
- Imbunatatirea calitatii ~i eficientei activitatilor de control tehnic propriu, la unitatile 
subordonate. 

2.12. COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 

Gompartimentul Registrul Agricol al Primariei Municipiului Braila se afla In 
subordinea Secretarului General al Municipiului Braila. 

in cadrul acestui birou activeaza doi functionari publici , fiind asigurata ~i relatia 
cu publicul. 

Obiectul principal de activitate este acela de actualizare ~i tinere la zi a 
Registrului Agricol. 

SINTEZA ACTIVITATIl PE ANUL 2019 

Pe parcursul anului 2019 activitatea de la Registrul Agricol din cadrul Primariei 
Municipiului Braila, s-a desfa~urat dupa cum urmeaza: 

- au fost Intocmite ~i eliberate un numar de 24 Atestate de Producator, 
respectiv 24 Garnete de Gomercializare ~i au fost vizate 19 Atestate de Producator, 
In urma solicitarilor depuse de catre proprietarii de terenuri , animale, pasari, albine, 
necesare comercializarii produselor agroalimentare ; 
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- au fost inregistrate un numar de 86 declara\ii anuale la Registrul 
Agricol privind efectivele de animale, pasari , familii de albine ~i/sau terenuri agricole 
aflate in proprietate ; 

- au fost inregistrate un numar de18 Contracte de arenda ~i rezilieri a unor 
Contracte de Arenda pentru persoane fizice ~i juridice ; 

- 98 adrese ~i comunicarilraspunsuri cu DSVSA Braila , privind Pesta Porcina 
Africana 2019; 

- a fost intocmita coresponden\a cu DAJ Braila pentru un numar de 1 dosar 
avand ca obiect vanzarea de terenuri situate in extravilanul Municipiului Braila , in 
conformitate cu Legea nr. 17/2014; 

- au fost inregistrate ~i eliberate, la cere rea ceta\enilor, un numar de 1076 
cereri , respectiv adeverin\e privind situa\ia de\inerii de terenuri agricole proprietate 
sau arenda, conform declara\iilor, necesare pentru intocmirea dosarelor de ~omaj , 

ajutoare socia Ie, aloca\ii complementare ~i monoparentale, deduceri salariale, 
rechizite scolare, burse sociale, etc; 

- 57 raspunsuri catre ceta\eni ~i coresponden\a cu alte institu\ii, Institu\ia 
Prefectului, diferite sec(ii de poli\ie, Institutul Na\ional de Statistica, Curtea de Conturi, 
Direc\ia de Asisten\a Sociala; 

- un numar de 6 in~tiin\ari amplasari stu pine pe raza Municipiului; 
- un numar de 48 adeverin\e in vederea intocmirii dosarelor de subven\ii 

catre APIAlDAJ ; 
- alte activita\i organizate ~i dispuse de ~efii ierarhici. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 

Actualizarea permanenta a registrului agricol cu informa\iile cerute de lege. 
Eliberarea cu celeritate a adeverin\elor solicitate de ceta\eni privind date din 

registrul agricol. 

2.13. OFICIUL ARHIVA 

STRUCTURA ~I COMPONENT A 
Oficiul Arhiva se afla in subordinea directa a Secretarului General al Primariei 

Municipiului Braila ~i are in componen\a 1 persoana. 

SINTEZA ACTIVITATIl PE ANUL 2019 
Obiectivul principal de activitate este de a raspunde de eviden\a, inventarierea, 

selec\ionarea pastrarea ~i folosirea documentelor, in condi\iile prevederilor Legii 
Arhivelor Na\ionale (organizarea activita\ii de intocmire a nomenclatorului dosarelor 
din cadrul unita\ii; verificarea ~i preluarea de la compartimente, pe baza de inventare 
~i procese verbale ale dosarelor constituite; convocarea comisiei de selec\ionare in 
vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate; cercetarea 
documentelor din depozite in vederea eliberarii de copii certificate sau necertificate; 
punerea la dispozi\ie pe baza de semnatura ~i \inerea eviden\ei documentelor 
imprumutate compartimentelor creatoare; organizarea depozitelor de arhiva dupa 
criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Na\ionale; punerea la dispozi\ia 
delegatului Arhivelor Na\ionale a tuturor documentelor solicitate cu prilejul efectuarii 
ac\iunii de control privind situa\ia arhivei; pregatirea documentelor ~i inventarelor in 
vederea predarii la Arhivele Na\ionale, conform prevederilor legale) . 

Pe parcursul anului 2019 activitatea Oficiului de Arhiva din cadrul Primariei 
Municipiului Braila, s-a desfa~urat dupa cum urmeaza: 
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- au fost depuse cereri de catre persoane fizice ~i juridice in numar de 215, 
toate au fost rezolvate; 

- cercetarea documentelor in vederea eliberarii de copii certificate sau 
necertificate, solicitate de persoane fizice sau juridice prin cererile depuse; 

- cercetarea documentelor ~i punerea la dispozi\ia colegilor de la 
compartimentele din institu\ie (sub semnatura), a dosarelor solicitate a~a cum reese 
din "Registrul de Depozit"; 

- au fost verificate ~i preluate in depozitele de arhiva documente create in 
perioada anilor 2015-2017 de la urmatoarele compartimente: 

1. Serviciul Gestionare Hotarari ClM ~i Dispozi\ii Primar: 343 dosare ~i 3 
registre, create in perioada anilor 2016 - 2017; 

2. Serviciul Autorizari lucrari de Construc\ii : 524 dosare ~i 6 registre, 
create in perioada anilor 2015 - 2016; 

3. Birou Resurse Umane: 137 dosare, create in perioada anilor 2016 -
2017. 

- cercetarea documentelor cu termene de pastrare expirate in vederea 
prezentarii acestora comisiei de selec\ionare pentru a fi eliminate ca fiind 
nefolositoare; 

- reorganizarea depozitelor de arhiva pe direc\ii ~i servicii (mutarea ~i legarea 
dosarelor in pachete in ordinea emiterii documentelor); 

- alte activita\i organizate ~i dispuse de ~efii ierarhici. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUl 2020 
- modificarea Comisiei de Selec\ionare a arhivei la nivelul Primariei Municipiului 

Braila; 
- intocmirea unui nou Nomenclator Arhivistic al Primariei Municipiului Braila; 
- cercetarea documentelor cu termene de pastrare "permanent" in vederea 

predarii acestora la Arhivele Na\ionale - Serviciul Jude\ean Braila ; 
- cercetarea documentelor cu termene de pastrare expirate ~i prezentarea 

acestora comisiei de selectionare in vederea eliminarii ca fiind nefolositoare; 
- ordonarea ~i legarea dosarelor preluate in pachete, in ordinea emiterii 

documentelor. 

2.14. CENTRU DE INFORMARE CETATENI 

STRUCTURA $1 COMPONENTA 
Centrul de Informare Ceta\eni se afla in subordinea Secretarului General al 

Municipiului Braila ~i are in componen\a 2 posturi de func\ionari publici, 2 func\ii de 
Inspectori Superiori, conform H.C.l.M. nr. 575/31.10.2019. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUl 2019 
In sensul dezvoltarii unui sistem transparent §i corect de comunicare, 

Compartimentul a folosit prerogativele conferite de lege, cu respectarea principiilor 
fundamentale: descentralizarii , autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, 
eligibilita\ii autorita\ilor administra\iei publice locale, legalita\ii ~i al consultarii 
ceta\enilor in solu\ionarea problemelor locale de interes general. 

Misiunea principala a Centrului de Informare se axeaza, in principal, pe 
promovarea imaginii Primariei municipiului Braila, privind, in primul rand, informarea 
ceta\enilor despre atribu\iile sale, limitele de competen\a, politicile, strategiile §i 
programele proprii, activitatea desfa~urata, pentru realizarea unei imagini obiective 
asupra autorita\ii publice locale. 
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Tntreaga activitate s-a desfa§urat potrivit atribu\iilor stabilite prin Regulamentul 
de organizare §i func\ionare al Primariei municipiului Braila, in baza prevederilor Legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informa\iile de interes public, Legii 52/2003 
privind transparen\a decizionala in administra\ia publica §i a Legii 233/2002 pentru 
aprobarea Ordonan\ei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activita\ii de 
solu\ionare a peti\iilor. 

Centrul de Informare Ceta\eni este 0 structura specializata in comunicare, ce 
are ca obiective principale informarea ceta\enilor cu privire la programele !Ii ac\iunile 
Primariei, preluarea problemelor sesizate de ceta\eni, transmiterea catre 
compartimentele specializate !Ii urmarirea modalita\ii de rezolvare a acestora, 
comunicarea cat mai prompta !Ii eficienta cu ceta\enii. Prin intermediul Legii nr. 
544/2001, ceta\enii au posibilitatea de a afla informa\iile de interes public referitoare 
la autorita\ile publice §i la institu\iile publice, care utilizeaza resurse financiare 
publice. Aceste informa\ii au fost afi§ate la sediul institu\iei, publicate in Monitorul 
Oficial al Romaniei, in mijloacele de informare in masa, in publica\ii proprii sau in 
pagina de Internet proprie. 

Tn ceea ce prive§te accesul la informa\iile de interes public comunicate din 
oficiu, acestea au fost puse la dispozi\ia publicului prin afi§area materialelor 
informative la sediul municipalita\ii sau prin intermediul paginii de internet a institu\iei, 
www.primariabraila.ro . 

Orice persoana are dreptul sa solicite §i sa ob\ina de la autorita\ile publice 
informa\ii referitoare la activitatea acestora. Autorita\ile i?i institu\iile publice sunt 
obligate sa puna la dispozi\ie ceta\enilor, din oficiu sau la cerere, toate informa\iile de 
interes public solicitate verbal sau scris, venite din partea persoanelor fizice sau 
juridice. 

Astfel, la nivelul Centrului de Informare, in anul 2019, s-au inregistrat 32 de 
solicitari in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informa\iile de interes public, 
transmise de catre persoane fizice !Ii persoane juridice (mass-media, ONG-uri, 
institu\ii publice, societa\i comerciale). 

Domeniile de interes s-au axat pe servicii publice, achizi\ii publice, contracte, 
investi\ii, utilizare fondurilor publice, diferite rapoarte punctuale privind activitatea 
administra\iei publice locale, etc. 

Pe parcursul anului 2019 Primaria Municipiului Braila nu a fost ac\ionata in 
instan\a pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 si Legii nr. 52/2003. 

Tn cadrul !ledin\elor de audien\e organizate saptamanai. ceta\enii au beneficiat 
de consilierea, indrumarea §i solu\ionarea directa a problemelor pe care Ie-au 
prezentat. Tn func\ie de domeniul sesizat, acestea au fost repartizate spre 
compartimentele de specialitate din aparatul propriu. 

Tn anul 2019, au fost prezen\i in audien\e un numar de 236 persoane. Din 
solicitarile care au fost prezentate in cadrul audien\elor de catre ceta\eni, cele mai 
multe fac referire la: locuin\e socia Ie, internari Camine de batrani, probleme de 
urbanism !Ii salubrizare, asfaltari !Ii iluminat stadal. 

Prima ria Municipiului Braila a fost §i este, in permanen\a, interesata de 
asigurarea transparen\ei , principiu fundamental care sta la baza rela\iilor dintre 
partenerii de comunicare §i autorita\ile publice. Una din principalele preocupari ale 
institu\iei a fost aceea de a dezvolta §i men\ine 0 rela\ie corecta §i coerenta cu 
reprezentan\ii mass-media, cu scopul de a asigura ceta\enilor informa\ii prompte 
privind activitatea sa. 

Conform sintezelor prezentate, situatia audientelor desfasurate in anul 2019 
se prezinta astfel: 

I Audien\e la Cabinet Primar 
-numarul total al persoanelor prezente la audien\a 236 
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-numarul sesizarilor primite pe e-mail 4680 

II Audiente la Doamna Viceprimar Ciocan Doinila 
-numarul total al persoanelor prezente la audienla 24 

III Audiente la domnul Viceprimar Jantea Crican Alexandru 
-numarul total al persoanelor prezente la audienla 82 

IV Audiente la Domnul Secretar al Municipiului Braila Dragan Ion 
-numarul total al persoanelor prezente la audienla 79 

V Un numar de 105 cetateni au fost prezenti la audientele acordate de 
directorii Directiei Finan\elor Publice Locale, Directiei Tehnice, Direc\iei Cultura 
Invatamant Sport ~i Turism ~i Directiei Arhitectului $ef. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
Pentru anul 2020, scopul principal al Centrului de Informare Cetateni, este de 

a crea 0 comunicare bazata pe principiile transparentei, corectitudinii ~i impartialitatii 
intre institu\ie ~i cetatean , intr-o maniera legala, profesionala , eficienta ~i echitabila . 

Obiective de urmarit pentru imbunatatirea activita\ii : 
- imbunatatirea, prin actiuni de instruire, a capacitatii personalului aflat in 

contact direct cu cetatenii , mass-media ~i alte institutii de a comunica eficient ~i 
deschis in legatura cu problemele solicitate; 

- cre~terea increderii cetatenilor in actul administra\iei publice locale; 
- crearea unui centru de dialog direct, real ~i fara bariere birocratice cu 

cetatenii; 
- transparenta in exercitarea func\iilor publice. 

2.15 BIROU AUDIT PUBLIC INTERN 

STRUCTURA !;>I COMPONENTA BIROULUI 
Biroul de Audit Public Intern funclioneaza in subordinea directa a Primarului 

Municipiului Braila, exercitand 0 functie distincta ~i independenta de activitatile 
Primariei Municipiului Braila , avand ca obiectiv general identificarea, evaluarea ~i 

controlul eficient al riscurilor pentru a se asigura ca acestea sunt red use la un nivel 
acceptabil care sa nu afecteze modul de func\ionare a Primariei Braila sau calitatea 
serviciului de administratie publica locala. 

Biroul Audit Public Intern s-a infiintat in baza H.C.L.M. nr. 135/29.09.2000 ~i 
are prevazute 6 posturi din care 1 de conducere ~i 5 de execu\ie. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 
Obiectul principal de activitate al biroului este efectuarea auditului public cu 

privire la formarea ~i utilizarea fondurilor publice ~i administrarea patrimoniului public 
in conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale HG nr.1086/2013 pentru aprobarea 
Normelor generale privind exercitarea activitalii de audit public intern. 

Pe anul 2019 au fost planificate un numar de 17 misiuni de audit public intern 
de asigurare in cadrul Municipiului Braila ~i in cadrul entitalilor subordonate, aflate in 
coordonare sau sub autoritate. Nu au fost planificate misiuni de evaluare sau de 
consiliere . Au fast realizate toate cele 17 misiuni de asigurare planificate, astfel 
gradul de realizare al planului anual de audit public intern pe anul 2019 a fost de 
100%. 
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Avand in vedere faptul ca in cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda 
mai multe domenii, s-a constatat ca in cadrul a: 

- 3 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar; 
- 11 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil; 
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizitiilor publice; 
- 2 misiuni de asigurare s-a abordat alte domenii; 

Prezentam in continuare principalele recomandari formulate in urma finalizarii 
misiunilor de audit public intern. 

Principalele recomandari din cadrul misiunilor care s-au efectuat in domeniul 
bugetar sunt: 

- Reflectarea in contabilitate a opera\iunilor economico-financiare derulate in 
func\ie de con\inutul economic al acestora !?i cu respectarea principiilor !?i regulilor 
contabilita\ii de angajamente; 

- Respectarea prevederilor OMFP 1792/2002 , privind angajarea, lichidarea, 
ordonan\area !?i plata cheltuielilor institu\iilor publice, precum ?i organizarea, eviden\a 
!?i raportarea angajamentelor bugetare !?i legale. 

Principalele recomandari din cadrul misiunilor care s-au efectuat in domeniul 
financiar-contabil sunt: 

- Opera\iunile economico-financiare se vor inregistra in contabilitate pe baza de 
documente justificative, in ordine cronologica !?i sistematica; 

- Actualizarea cadrului general !?i a normelor specifice entita\ii, privind 
exercitarea CFPP, conform modificarilor prevazute in actele normative; 

- Exercitarea vizei CFP asupra tuturor opera\iunilor care afecteaza fondurile 
publice !?i/sau patrimoniul public, respectandu-se intru totul prevederile legale privind: 
atingerea scopului CFP, categoriile de opera\iuni asupra carora se exercita, 
con\inutul vizei CFP; 

- Elaborarea Registrului privind opera\iunile prezentate la viza CFP care sa 
corespunda cerin\elor prevazute de normele metodologice; 

- Se va inainta catre ordonatorul principal de credite documenta\ia necesara 
inscrierii in patrimoniul public a obiectivului realizat, !?i eviden\ierea in contul 212 
"Construc\ii" a lucrarilor de investi\ii terminate !?i recep\ionate; 

- Efectuarea inventarierii in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 
asupra tuturor elementelor patrimoniale; Respectarea procedurilor scrise privind 
modul de efectuare a inventarierii, stabilirea rezultatelor !?i inregistrarea acestora; 

- Ordonatorul de credite va dispune masuri pentru recalcularea drepturilor 
privind naveta cadrelor didactice care nu au domiciliul in Braila la nivelul 
abonamentelor, nu al biletelor, !?i recuperarea acestora pe orice cale legala ; 

- Organizarea eviden\ei analitice a materialelor consumabile !?i a materialelor de 
natura obiectelor de inventar prin implementarea unui sistem informatizat; 

- Ordonatorul de credite va dispune masuri pentru recuperarea pe orice cale 
legala a sumei reprezentand pla\i nelegale aferente majorarilor de intarziere achitate 
pentru facturile privind consumul de gaze naturale !?i energie electrica; 

- Ordonatorul de credite va dispune masurile necesare pentru recuperarea pe 
orice cale legala a dobanzilor penalizatoare, calculate ca urmare a nerespectarii 
clauzei contractuale prevazuta la art.3 din contractul de inchiriere "pentru fiecare zi 
de intarziere a pla\ii chiriei, par\ile de comun acord consimt sa fie perceputa 0 

dobanda penalizatoare de 0,5%" !?i virarea cotei par\i din aceasta, bugetului local; 
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- Constituirea garanliei de buna execulie \,i eviden\ierea in contabilitatea 
institu\iei a sumelor constituite drept garan\ie, in contul 8049 Garan\ie bancara pentru 
buna executie; 

Principalele recomandari din cadrul misiunilor care s-au efectuat in domeniul 
achizi\iilor publice sunt: 

- La intocmirea programului anual al achizitiilor publice se va avea in vedere 
structura prevazuta in Ordinul nr.281/2016; 

- Planificarea achizi\iilor publice se va face conform prevederilor art.12 din HGR 
395/2016. 

Principalele recomandari din cadrul misiunilor care s-au efectuat in alte 
domenii, aici fiind incadrate misiunile cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a 
corupliei, 2019", solicitate de Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public 
Intern, care au avut ca obiectiv auditarea masurilor Cod etic/deontologic/de conduita, 
Consilier de etica, Functii sensibile, sunt: 

- Oesemnarea uneia sau mai multor persoane responsabile de actualizarea 
Codurilor de etica, sarcina ce va fi distribuita prin fisa postului, decizie interna, etc., 
care sa revizuiasca conlinutul acestora , astfel incat sa asigure transmiterea de date 
\,i informalii reale, obiective \,i verificabile, prin care sa se asigure respectarea 
normelor etice interne in domeniu; 

- Actualizarea Codurilor de etica, prin respedarea structurii specificate de 
legislalia de referinla, preferabil sa conlina secliuni care decurg una din cealalta 
(valori, principii \,i reguli de conduita), sa fie elaborat prin consultarea extinsa atat a 
personalului instituliei cat \,i a colaboratorilor \,i beneficiarilor \,i sa aiba un text clar, 
coerent \,i fara ambiguitali, precum \,i armonizarea acestora cu realita\ile legislative \,i 
cu realitalile din institulie, in baza dezbaterilor periodice cu angajalii instituliei; 

- Tn scopul aplicarii eficiente a Codului de conduita, conducatorul entitalii va 
emite un act administrativ prin care va desemna consilierul de etica (funclionar 
public din cadrul Biroului Resurse Umane) pentru consiliere etica \,i monitorizarea 
respectarii normelor de conduita, a\,a cum este prevazut la art.451 alin (1), (2) , (3) 
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Tn vederea exercitarii atributiilor prevazute de adele normative in vigoare, 
precum §i pentru a se asigura consolidarea rolului institutional al consilierului de 
etica, se recomanda conducerii instituliei sa asigure conditiile necesare participarii 
consilierului de etica la programe de perfectionare profesionala avand tematici 
precum etica, conduita §i integritate, masuri anticoruptie §i comunicare, a\,a cum este 
prevazut \,i la art.14 alin (f) din Ordinul 3753/2015 privind monitorizarea respectarii 
normelor de conduita de catre funclionarii publici \,i a implementarii procedurilor 
disciplinare, intrucat nevoile de formare profesionala a consilierilor de etica nu se pot 
rezuma la cunoa§terea legilor cu care ei lucreaza, fiindca aceste legi nu trateaza de 
fapt decat tangential probleme de etica organizationala . Astfel de problemele apar 
totu§i , iar un consilier de etica trebuie sa faca fata in mod profesionist; 

- Completarea fi\,elor de post ale persoanelor desemnate, cu atribulii \,i 
responsabilitali privind derularea procesului de identificare \,i gestionare a funcliilor 
sensibile; 

- Oefinitivarea centralizatorului privind Lista funcliilor sensibile la nivelul entitalii, 
precum \,i definitivarea registrului salarialilor care ocupa funclii sensibile la nivelul 
Primariei Municipiului Braila; 

- Oefinitivarea Planului pentru asigurarea diminuarii riscurilor asociate funcliilor 
sensibile. 
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Referitor la urmanrea implementarii recomandarilor, aceasta activitate se 
refera la recomandarile formulate de catre structura de audit intern in cadrul 
misiunilor de asigurare anterioare i?i pentru care structura de audit intern are obliga\ia 
urmaririi modului de implementare. 

in cadrul misiunilor de audit intern derulate in cursul anului 2019 nu au fost 
constatate iregularita\i. 

Prin derularea misiunilor de audit intern in anul 2019, pe baza rezultatelor 
consemnate in rapoartele misiunilor de audit ~i prin urmarirea implementarii 
recomandarilor se considera ca functia de audit intern contribuie la imbunatatirea 
controlului intern la nivelul entitatii. 

Rolul auditorului intern in cadrul entitatii este de a identifica potentialele riscuri 
in derularea activitatii , de a analiza aceste riscuri impreuna cu personalul auditat ~i 
de a contribui la diminuarea sau inlaturarea acestora. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
Respectarea realizarii misiunilor de audit conform planificarii din planul anual 

de audit pe anul 2020, stabilirea unor concluzii pertinente i?i formularea unor 
recomandari care sa contribuie la buna desfai?urare a activita\ii auditate !?i sa aduca 
plusvaloare. 

Crei?terea capacita\ii de monitorizare !?i raportare a implementarii 
recomandarilor formulate in rapoartele de audit. 

imbunata\irea cuno!?tin\elor, abilita\ilor i?i valorilor in cadrul formarii 
profesionale continue a auditorilor interni prin participarea la cel pu\in un curs de 
perfec\ionarel instruire externa pe teme specifice domeniilor cadrului general de 
competen\e profesionare sau specifice entita\ii publice (in cadrul celor 15 zile/an 
destinate acestui scop prin lege) i?i prin studii individuale pe anumite teme. 

CAP. 3. SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICA ~I DIRECTIILE AFLATE iN 
SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 

3.1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 

Prin Hotan'lrea Consiliului Local Municipal Braila nr. 575/31 .10.2019 s-a 
aprobat modificarea organigramei, statului de func\ii !?i a numarului de personal 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Braila i?i al Serviciului Public 
Comunitar Local de Eviden\a a Persoanelor Braila. 

Organigrama actuala a Serviciului Public Comunitar Local de Eviden\a a 
Persoanelor Braila cuprinde un numar de 38 posturi care, alaturi de ~eful serviciului, 
sunt grupate in 2 birouri (Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanelor - 23 posturi, 
Biroul Stare Civila - 12 posturi) ~i un Compartiment de Analiza , Sinteza ~i Relatii cu 
Publicul (2 posturi) . 

La sfar~itul anului , din 38 functii cup rinse in organigrama, 38 sunt functii 
publice (29 cu studii superioare i?i 9 cu studii medii). 

OBIECT DE ACTIVITATE PRINCIPAL 
Serviciul public comunitar local are urmatoarele atributii principale: 
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1. intocme~te, tine eviden!a ~ i elibereaza certificate Ie de stare civila ; 
2. inregistreaza actele ~i faptele de stare civila , precum ~i men!iunile ~i 

modificarile intervenite in statutul civil, domiciliul ~i re~edin!a persoanei, in condi!iile 
legii; 

3. intocme~te ~i pastreaza registrele de stare civila , in condi!iile legii; 
4. intocme~te, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare 

civila ~i orice men!iuni efec!uate pe actele de stare civila, in condi!iile legii ; 
5. constata desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca so!ii 

sunt de acord cu divortul ~i nu au copii minori, nascu!i din casatorie sau adopta!i; 
6. ac!ualizeaza Registrul Na!ional de Eviden!a a Persoanelor, cu datele de 

identificare ~i adresele ceta!enilor care au domiciliul sau re!?edin!a in raza de 
competen!a teritoriala a serviciului public comunitar; 

7. utilizeaza ~i valorifica Registrul Na!ional de Eviden!a a Persoanelor; 
8. furnizeaza , in cadrul Sistemului na!ional informatic de eviden!a a popula!iei, 

date necesare pentru actualizarea Registrului Na!ional de Eviden!a a Persoanelor; 
9. furnizeaza , in condi!iile leg ii, datele de identificare ~i de adresa ale persoanei 

catre autorita!ile ~i institu!iile publice centrale, jude!ene ~i locale, agen!ii economici ~i 
catre ceta!eni; 

1 O. prime~te , in sistem de gh i ~eu unic, cererile ~i documentele necesare in 
vederea eliberarii cartilor de identitate, cartilor de alegator; 

11 . prime~te de la structurile competente cartile de identitate, cartile de alegator 
pe care Ie elibereaza solicitan!ilor; 

12. tine registrele de eviden!a pentru fiecare categorie de documente eliberate ; 
13. constata contraven!iile ~i aplica sanc!iuni , in condi!iile legii; 
14. indepline~te ~i alte atribu!ii specifice activita!ii de eviden!a a persoanelor, 

reglementate prin acte normative. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 
Lucratorii serviciului au ac!ionat in perioada analizata in conformitate cu 

sarcinile ce Ie revin din legile !arii, din metodologiile ~i dispozi!iile in vigoare. 
Periodic s-au desfa~urat ~edinte de lucru, !inute la nivel de serviciu sau pe 

birouri , ocazie cu care s-au analizat sarcinile realizate ~i cele ce urmeaza a fi 
realizate ~ i s-au prelucrat dispozi!iile ~i metodologiile primite. 

Tncepand cu data de 08.04.2019, Direc!ia Jude!eana de Eviden!a a 
Persoanelor Braila a inceput controlul de fond asupra activita!i i de stare civila 
desfa~urata in anul 2018, control incheiat in 23.08.2019. 

Tn vederea bunei desfa9urari a procesului electoral pentru alegerea membrilor 
din Romania in Parlamentul European, a referendumului na\ional convocat de 
pregedintele Romaniei in data de 26.05.2019, precum 9i pentru alegerea 
Pregedintelui Romaniei (noiembrie 2019) , s-a intensificat activitatea de punere in 
legalitate a ceta\eni lor, cu drep de vot, care nu de\ineau acte de identitate sau 
de\ineau acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat. Pentru a veni in 
sprijinul ceta\enilor, programul de primire a documentelor 9i de eliberare a actelor de 
identitate precum si a actelor de stare civila a fost extins . 

Tntreaga activitate a serviciului nostru s-a desfa~urat in deplina concordan!a cu 
prevederile Legii nr. 190/2018 privind punerea in aplicarea Regulamentului rUE) 
2016/679 privind protec\ia persoanelor fizice in ceea ce prive9te prelucrarea datelor 
cu caracter personal. Astfel , pe linie de eviden!a persoanelor, au fost solu!ionate un 
numar de 1364 de cereri , dintre care 1323 solicitari de acces, 31 solicitari de 
rectificare, modificare, actualizare sau ~tergere a datelor cu caracter personal ~i un 
numar de 10 opozi!ii. Pe linie de stare civila s-au inregistrat 3828 solicitari. 
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Nu am avut solicitari de informalii de interes public, conform Legii 544/2001 
privind liberul acces la informaliile de interes public ~i libera circulalie a acestor date. 

Au fost primite 18 petilii, din care 1 a fost redirectionata pentru competenta 
solutionare catre alte institutii abilitate ale statului, 16 au fost solulionate pozitiv, iar 1 
a fost clasata direct. 

In audienle au fost inregistrate 122 persoane carora Ii s-au solulionat pozitiv 
cererile. 

ACTIVITATEA DE CRE$TERE A GRADULUI DE PUNERE IN LEGALITATE 
Urmare a Dispoziliei Comune DEPABD/IGPR nr. 4315800/55/22.05.2018 cu 

privire la expiralii din anii anteriori, s-au finalizat activitatile, primindu-se de la Polilia 
Nalionala un numar de 39 verificari care au fost valorificate prin menliuni in 
S.N .I.E.P. ~i s-au facut verificari suplimentare in 1033 de cazuri. La sfar:j>itul lunii 
februarie 2019 s-a intocmit situa\ia finala cu activita\ile desfa:j>urate pe linie de 
expirati :j>i s-a inaintat la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila. 

S-a lucrat la actiunea dispusa prin Planul de acliune IGPR/DEPABD 
nr. 284316/3415383/2019 cu privire la expiratii din anii anteriori (1694 persoane 
selectate). Rapoartele de verificare in teren primite de la Polilia au fost valorificate 
prin mentiuni in R.N.E.P., iar in trimestrullV s-a finalizat actiunea. 

Trimestrial, s-au selectat din baza de date persoanele care nu au solicitat acte 
de identitate in anul curent. Pentru mediul urban s-au tiparit un numar de 2878 
invitatii, pentru inmanarea carora am solicitat sprijinul Poliliei Locale. Alte 208 de 
invitatii au fost tiparite :j>i transmise de lucratorii de evidenta persoanelor in mediul 
rural. 

Politia Locala a efectuat 4045 verificari in teren pentru persoanele cu acte de 
identitate expirate, inmanand un numar de 924 invitatii :j>i predandu-ne un numar de 
3121 rapoarte de verificare in teren . 

S-au efectuat un numar de 4534 verificari, in evidentelele noastre :j>i ale altor 
institutii, pentru clarificarea datelor cu privire la persoanele care nu au solicitat 
eliberarea unui act de identitate in termenul legal. 

La solicitarea primariilor arondate pe linie de evidenla populaliei, in acest an s
au efectuat 12 acliuni in comunele Cazasu, Chiscani, Freca\ei, Gropeni, Maxineni, 
Mara:j>u , Ramnicelu, Tichile:j>ti, ocazii cu care au fost puse in legalitate un numar de 
67 persoane. 

In ceea ce prive~te activitatea de punere in legalitate pentru prima data a 
copiilor ce au implinit 14 ani, aceasta s-a desfa~urat in cadrul ghi~eului, prin program 
normal ~i prin program special, unitalile ~colare nemaisolicitandu-ne sprijinul in mod 
special. 

S-a linut legatura cu Spitalul de Obstetrica ~i Ginecologie, care ne-a sesizat 
cand au fost internate sau au nascut mame minore, iar noi am urmarit punerea lor in 
legalitate sau am sesizat SPCLEP-ul de la locul de domiciliu. S-a urmarit situ alia 
certificatelor constatatoare ale na~terilor care au fost ridicate ~i a celor care nu au 
fost ridicate, precum ~i cea a finalizarii inregistrarii na~terilor in registrul de stare 
civila (958 verificari, 57 persoane invitate, finalizand-se 25 inregistrari de na~teri 

copii). 
Pentru centrele de asistenla sociala s-a luat masura aducerii la sediul 

formaliunii a celor asistali ~i punerea lor in legalitate. In anul 2019 s-au organizat un 
numar de 8 instruiri pentru prevenirea incalcarii legii evidenlei populaliei ~i 0 
controale la unitalile sanitare ~i de proteclie sociala . 

Pentru asistalii netransportabili lucratorul de evidenla desemnat s-a deplasat la 
unitatea sanitara ~i a efectuat verificari ~i a preluat acte pentru punerea in legalitate. 

S-au pus in legalitate pe linie de evidenla persoanelor un numar de 719 
persoane asistate la unitalile unde sunt asistali (cu stalia mobila) sau la sediul nostru 
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(fata de 547 In anul 2018) , realizand un numar de 99 ac\iuni cu statia mobila (fata de 
80 In anul 2018) In care am pus In legalitate 1030 persoane (incJusiv persoane 
netransportabile, la locul de domiciliu) fata de 899 In anul precedent. 

Pentru punerea In legalitate cu acte de stare civila ~i acte de identitate a 
populatiei de etnie roma, s-au organizat 11 actiuni In comun cu Partida Romilor "Pro 
Europa", ocazii cu care s-au pus In legalitate pe Iinie de evidenta persoanelor un 
numar de 33 persoane !?i 1 actiune In comun cu Asociatia Centrul Cultural Comunitar 
Anton Pann din Municipiul Braila , ocazie cu care s-a pus In legalitate 1 persoana. 

Prin prezentare directa la ghi~eu s-au pus In legalitate un numar de 22 
persoane de etnie rom a pe Iinie de stare civil a ~i 784 cetateni de etnie roma pe Iinie 
de evidenta populatiei (fata de 794 In anul 2018). 

in cele 24 actiuni organizate In comun cu penitenciarele de pe raza noastra de 
competenta (Braila ~i Tichile~ti) au fost puse In legalitate pe linie de evidenta 
populatiei un numar de 262 de persoane (fa\a de 210 persoane In 2018). 

Cu privire la amenzile contraventionale aplicate, acestea au fost Intr-un numar 
foarte mic, pentru a nu descuraja prezentarea la ghi~eu. 

COORDONAREA ACTIUNILOR CU CELELAL TE FORMATIUNI, INSTITUTII 
Raspunzand solicitarilor unor servicii din diferite ministere, institutii publice, 

societati private precum ~i a persoanelor fizice, functionarii de evidenta a persoanelor 
au verificat cu operativitate toate datele despre persoane. Astfel s-au efectuat un 
numar de 4592 verificari In Registrul National de Evidenta Persoanelor fata de 7619 
verificari In anul 2018. 

in toata perioada analizata, lucratorii serviciului au dat dovada de vigilenta ~i 
cunoa~terea ~i aplicarea co recta a procedurilor. 

Tot pe Iinia bunei colaborari, trebuie mentionat ca, un reprezentant al serviciului 
nostru este desemnat sa participe In cadrul Institutiei Prefecturii, la Comisia de 
Strategie Nationala Impotriva Traficului de Persoane. 

Un reprezentant al serviciului nostru este desemnat sa activeze In cadrul 
Grupului de Lucru Local Infiintat la nivelul municipiului Braila pentru implementarea 
strategiei Guvernului Romaniei de Imbunatatire a situatiei romilor. 

Nu am avut situa\ii care sa necesite participarea la actiuni comune cu poli\ia 
pentru identificarea persoanelor care au dobandit cetatenia romana ~i I~i stabilesc 
domiciliulln Romania, In conditii ilegale. 

EXERCITAREA ATRIBUTIILOR $1 SARCINILOR PE L1NIA REGIMULUI DE 
EVIDENTA A PERSOANELOR 

Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanelor Braila deserve~te municipiul 
Braila ~i un numar de 16 comune arondate , totalul populatiei deservite fiind de 
245086 persoane (fa\a de 247803 la sfar~itul anului 2018) . 

S-au em is 24980 ~i s-au eliberat 23467 acte de identitate In anul 2019, 
Inregistrandu-se 0 u~oara scadere fata de de anul anterior, cand s-au eliberat 24692 
acte de identitate. 

Ponderea solicitarilor de schimbare de domiciliu este 26,55%, din numarul total 
de carli de identitate emise, sensibil egala cu cea din anul anterior, iar cea de 
eliberare a car\ilor de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorarii de 9,8%. 

S-au aplicat In perioada analizata 1538 vize de re~edinta, fata de 1505 In anul 
2018. 

Luarea In evidenta la na~tere (1711 persoane fata de 1879 In anul 2018), 
verificarea ~i operarea In evidenta a decedatilor ~i a mentiunilor de migrari s-au 
efectuat In conditii normale. 
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Nu s-au inregistrat aspecte negative privind rezolvarea audienlelor sau 
scrisorilor. 

Activitatea de distribuire in teren a carlilor de alegator celor care au implinit 18 
ani ulterior emiterii CI ~i adullilor care nu au primit CA impreuna cu CI a stagnat 
datorita opririi tiparirii. Numarul carlilor de alegator ramase de distribuit (din 
trimestrele anterioare ~i anii anteriori, at at la 18 ani, cat ~i pentru adulli pentru care 
nu s-au tiparit CA in acela~i timp cu CI in perioada decembrie 2010- aprilie 2011): 
1873 (din care 1873 CA aferente anilor 2000-2011 se afla in ghi~eu). 

Cetalenii au fost informali prin afi~are la aviziere ca pot solicita eliberarea 
carli lor de alegator valabile, in programul de eliberari acte, la ghi~eul de evidenla 
persoanelor. 

S-au desfa~urat permanent activitali de punere in legalitate pentru prima data a 
persoanelor majore (audieri, amprentari, verificari in evidenle) . Numarul persoanelor 
majore puse in legalitate a fost de 47 (52 persoane in anuI2018). 

Pe linie de arhiva a evidenlei populaliei: 
-in trimestrul I 5-a efectuat selec\ia pentru documentele carora le-a expirat 

termenul de pastrare, pregatindu-se inventarul ce urmeaza a fi prezentat Arhivelor 
Na\ionale Braila. 

-s-a continuat numerotarea documentelor aferente anului 2012; 
-5-a finalizat clasarea documentelor aferente anului 2018; 
-s-a inceput clasarea documentelor aferente anului 2019. 

DOSARE DE SCHIMBARE A DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA $1 
PUNERE IN LEGALITATE CA URMARE A OBTINERII CETATENIEI ROMANE 

Numarul acestor cereri a scazut de la 116 la 102. 
Nu au fost incalcate prevederile legale cu privire la punerea persoanelor in 

legalitate cu acte de identitate. 
Nu s-au inregistrat ilegalitali pe linia regimului de domiciliere. 

INDEPLINIREA SARCINILOR PE LlNIE DE INFORMATiCA 
S-a preluat imaginea pentru cetalenii care au depus actele, ~i s-au efectuat 

toate operaliunile in vederea producliei carlilor de identitate. 
S-au gestionat toate cererile CNP cu verificarile ~i comunicarile aferente. 
S-au solu\ionat un numar de 14 neconcordan\e in baza de date primite de la 

Agen\ia Jude\eana pentru Pla\i \,i Inspec\ie Sociala Braila. 
Din punct de vedere al calitalii executarii carlilor de identitate -trebuie menlionat 

ca au fost anulate cu ocazia executarii 54 carli de identitate (CI), fala de 57 in 2018, 
(procent de eroare 0,24%, acela~i ca in 2018, sub limita de 2% admisa). Numarul 
carlilor provizorii de identitate anulate cu ocazia completarii au fost de 67 in anul 
2019 fala de 45 in anul2018 (2,72%). 

EXERCITAREAATRIBUTIILOR SI SARCINILOR 
PE LlNIE DE STARE civlLA 

Activitatea de stare civila s-a desfa~urat conform prevederilor Legii nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civila precum ~i a actelor normative in vigoare 
ce reglementeaza aceasta activitate. 

Persoanele din cadrul Biroului de Stare Civila sunt ofileri de stare civila 
delegali prin Dispozilia Primarului nr. 2804/12.06.2016. 

Activitatea Biroului de Stare Civila este imparlita pe cinci resoarte, astfel: 
inregistrari na~teri, inregistrari casatorii, inregistrari decese, eliberari certificate de 
stare civila din arhiva ~i inregistrare divorluri prin acordul solilor, pe cale 
administrativa. 
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Atribu\iile ofi\erilor de stare civila delega\i sunt prevazute in H.G. nr. 
64/26.01 .2011 , actualizata, la art. 10 ~i 11 , atribu\ii men\ionate ~i in anexele la fi~ele 
de post. 

In anul 2019 s-au inregistrat ::;i intocmit un numar de 6749 acte ::;i fapte de 
stare civila, respectiv 2459 in registrul de na::;tere, 1039 in registrul de casatorie ::;i 
3251 in registrul de decese. Aceste acte au fost inscrise in doua exemplare , in arhiva 
proprie a Biroului de stare civila ramanand exemplarele I, iar exemplarele lis-au 
predat la Direc\ia Jude\eana de Eviden\a a Persoanelor. La aceste acte intocmite 5-

au eliberat 6673 certificate de stare civila, respectiv 2452 certificate de na::;tere, 1039 
certificate de casatorie ::;i 3182 certificate de deces. 

Fata de anul 2018, unde s-au intocmit 6625 de acte de stare civila si s-au , , 
eliberat 6568 certificate de de stare civila, cre::;terea din anul 2019 se datoreaza in 
primul rand numarului de acte transcrise, respectiv de na::;tere ::;i casatorie. 

Astfel, prin Legea nr. 14112 .01 .2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 33/2016 
pentru modificarea ::;i completarea unor acte normative privind actele de stare civila ::;i 
actele de identitate ale ceta\enilor romani, a fost modificat cadrul normativ ::;i in ceea 
ce prive::;te transcrierea in registrele de stare civila a certificatelor/extraselor de stare 
civila el iberate de autoritatile straine pentru persoanele care au redobandit sau 
carora Ii s-a acordat cetat~nia romana. In acest sens, din totalul de 574 de acte 
transcrise pe 2019 (fala de 567 din anul 2018), un numar de 262 de acte - 193 de 
na::;tere ::;i 69 de casatorie, sunt acte transcrise numai ale persoanelor care au 
redobandit sau carora Ii s-a acordat ceta\enia romana. 

In acest context legislativ, Direc\ia pentru Eviden\a Persoanelor ::;i 
Administrarea Bazelor de Date a trasmis un set de indrumari cu precizari clare 
privind procedurile obligatorii in solu\ionarea acestor cereri de transcriere. Astfel , 
ofi\erii de stare civila delega\i au fost autoriza\i de a verifica in Registrul Na\ional de 
Eviden\a a Persoanelor prin accesarea aplica\iei PORTAL, precum ::;i consultarea 
obligatorie a site-ului oficial al Autorita\ii Nalionale pentru Cetalenie, la verificarea 
Ordinului Pre::;edintelui. Aceste proceduri se aplica atat la inregistrarea cererii, cat ::;i 
la momentul intocmirii actului, finalizandu-se cu transmiterea, de indata, pentru 
actualizarea in Registrul Na\ional de Eviden\a a Persoanelor. 

Au fost intocmite 15 acte in baza sentin\elor de adop\ie, fa\a de 12 in anul 
anterior §i 136 acte de inregistrare tardiva (acela§i numar ca in anul anterior) . 

La eliberarea certificatelor de stare civila din arhiva proprie s-a inregistrat 0 

u§oara scadere, de la 3516 in anul 2018, la 3478 in anul 2019, ponderea mare 
de\inand-o certificatele de na::;tere, de la 2640 in anul 2018, la 2588 in 2019. 

o situa\ie asemanatoare se eviden\iaza ::;i la numarul certificatelor trimise la 
alte primarii din lara , respectiv 849 fa\a de 871 in 2018, ponderea avand-o tot 
certificate Ie de na::;tere, respectiv 746. 0 scildere u§oara se inregistreaza ::;i la 
numarul certificatelor de stare civila pe care Ie-am solicitat la cererea ceta\enilor, de 
la alte primarii , 269 certificate fa\a de 314 in anu12018. 

A scazut numarul de ext rase solicitate de alte primarii §i institu\ii abilitate 
(notari, judecatorii, poli\ie) de la 2891 in anul2018 la 2764 in anu12019. 

S-a sus\inut coresponden\a in 538 cereri adresate biroului nostru de catre 
ceta\eni sau alte institu\ii sau autorita\i publice (fa\a de 496 in 2018) . 

A scazut cererea de eliberare a livretelor de familie , de la 8 in 2018 la 6 in 
2019. 

S-au instrumentat un numar de 32 dosare de schimbare de nume/prenume pe 
cale administrativa (cu 8 dosare mai multe fa\a de anul anterior) . S-au prim it 6 
dispozi\ii de schimbare nume din alte localita\i. 

S-au inscris in actele de stare civila un numar de 9 men\iuni de schimbari de 
nume/prenume in strainatate (naturalizari) , cu 6 mai multe decat in anu12018. 
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Un capitol important in activitatea de stare civila , pe fiecare resort, il constituie 
inregistrarea ~i opera rea pe actele de stare civila a mentiunilor intervenite in statutul 
persoanei, mentiuni care s-au situat in anul 2019 la un numar de 8996, fata de 
8085,in anul 2018. Cu aprabarea D.E.PAB.D., au fost inscrise 43 de mentiuni 
casatorie, divort, deces. 

Numarul cererilor pentru deschiderea procedurii succesorale a crescut cu 
9,2% fata de anul2018 (1787 in anul2019 fata de 1636 in anul anterior) . 

A scazut numarul de dovezi eliberate de pe actele de stare civila (169 in anul 
2019 fata de 192 in anul 2018) . 

A crescut numarul adeverintelor eliberate pentru cetatenii care doresc sa 
incheie casatorii in strainatate, de la 146 in anul2018 la 203 in anu12019. 

S-au instrumentat un numar de 31 cereri de rectificare acte (fata de 18 in 
2018). 

Numarul casatoriilor oficiate in zi lele de sambata a fost 428 in 2019, fata de 
512 in anu12018. 

In acest an , la biroul de stare civila s-au desfacut prin acordul partilor 6 
casatorii fata de 12 casatorii anul trecut. 

In anul 2019, au fost transmise de catre instantele de judecata, atat din Braila, 
cat !?i din tara , un numar de 348 de sentinte de div0rt, fata de 284 in 2018, ce au fost 
inscrise ca men\iuni pe actele de casatorie !?i de na!?tere ale celor doi fo!?ti soti. 

De asemenea, de la notarii publici din tara au fost transmise 222 de certificate 
de divort, fata de 231 in anul 2018, care, la fel , au fost inscrise ca mentiuni pe actele 
de casatorie !?i de na!?tere ale celor doi fo!?ti soti. Atat in situatia inregistrarii divortului 
la biraul de stare civila, cat !?i la notarul public, procedura prevede obligativitatea 
ofiterului de stare civila de a comunica la Centrul National de Administrare a 
Registrelor Nationale Notariale - INFONOT, certificatul de divort inso\it de un extras 
de pe actul de casatorie. 

In anul 2019 au fost recunoscute de tribunal 6 sentinte de divort. 
In acela~i timp, s-au inscris pe marginea actelor de na~tere ~i casatorie 69 de 

declaratii de recunoa~tere a paternitatii, autentificate la notari publici, cu 22 mai multe 
fata de 2018. 

Inscrierile pe marginea actelor de na~tere a sentintelor judecatore~ti de tagada 
a paternitatii , de stabilire a filiatiei ~i de incuviintare a purtarii numelui, au fost de 202 
in anul 2019, fata de 203 in 2018. 

S-au preluat 66 declaratii de incuviinlare purtare nume la SPCLEP, fala de 45 
in anul trecut. 

S-au efectuat 5 mentiuni privind renuntarea/redobandirea cetateniei, fata de 4 
in 2019. 

Au fost pU!?i in legalitate 22 cetateni rami. 
S-au intocmit 6734 buletine statistice, 2438 comunicari na~tere !?i 285 

comunicari modificare statut civil. 
S-au eliberat 3231 adeverinte de inhumare, fata de 3017 in anul anterior. 
S-au solutionat 29 cereri pentru eliberarea de copii dupa certificatele medicale 

constatatoare ale decesului, fata de 20 in anul 2018. 
Au fost transmise 3244 acte de identitate decedati la S.P.C.L.E.P.-uri !?i 1767 

livrete militare la Centrele Militare Judelene. 
S-au eliberat 247 extrase multilingve fata de 246 in anul 2018. 
In acest an nu au fost inregistrate cereri pentru adeverinte pentru reintregirea 

familiei. 

INCADRAREA POSTURILOR 
In conformitate cu O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006, 
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prin adresa nr. 2489/25.02.2014 a Institu\iei Prefectului jude\ului Braila, s-a stabilit 
numarul maxim de posturi pentru serviciul nostru, la 38. 

Prin Hotararea Consiliului Local Municipal Braila nr. 575/31 .02.2019 s-a 
aprobat organigrama serviciului 9i statui de func\ii, care cuprinde: 

- Birou Eviden\a Informatizata a Persoanelor, cu 23 posturi ; 
- Birou Stare Civila, cu 12 posturi; 
- Compartiment Analiza , Sinteza 9i Rela\ii cu Publicul, cu 2 posturi; 
- gef serviciu 

La Biroul de Eviden\a Informatizata a Persoanelor Braila sunt Incadrate, la 
sfar9itul anului, 18 posturi (din 23), toate func\ii publice. 

Trebuie men\ionat ca deservim pe linie de eviden\a popula\iei un numar de 16 
comune arondate, pe langa popula\ia municipiului (total 245086 persoane) . La 
ghigeul de eviden\a a persoanelor, Intr-o zi de lucru, se prezinta In medie, In jur de 
400 persoane (pentru depunere sau ridicare acte de identitate sau furnizari de date), 
programul de lucru cu publicul fiind cel ~revazut de H.G. nr. 1723/2004, cu 
modificarile ulterioare, 9i anume Intre orele 83 _1630 (fara pauza) zilnic 9i 0 zi program 
prelungit Intre orele 83°_1830. 

Biroul de stare civila are In prezent 11 posturi Incadrate (11 func\ii publice) din 
12. La fiecare resort sunt cate doi ofi\eri de stare civila delega\i, cu excep\ia celor de 
Inregistrare decese unde sunt trei ofi\eri de stare civila delega\i ~i de la Inregistrare 
na~teri unde sunt doi ofi\eri de stare civila delega\i ~i un inspector asistent. 

Men\ionam ca, In conformitate cu legisla\ia In vigoare privind Infiin\area 9i 
desfa9urarea activita\ii serviciilor publice comunitare de eviden\a persoanelor 9i a 
statului de func\ionare, acestui birou i-a revenit sarcina de instrumentare a dosarelor 
de stare civila In rela\ia cu judecatoriile 9i autorita\ile locale. 

Compartimentul de Secretariat, Analiza 9i Sinteza 9i Rela\ii cu Publicul are 2 
func\ii publice (una ocupata 9i una vacanta). 

MODUL DE EXECUTARE A ACTIVITATILOR DE EVIDENTA POPULATIEI CU 
PUBLICUL 

S-a asigurat lucrul la un numar de 2,3,4 ghigee (In func\ie de cererea 
ceta\enilor), sistemul de eliberare bonuri de ordine normalizand activitatea prin 
eliminarea listelor facute de ceta\eni. 

De la 1 noiembrie 2018 este disponibila ~ i programarea online pentru 
depunerea cererilor In vederea eliberarii actelor de identitate, programare ce se 
poate face In baza Regulamentului aprobat de Primarul Municipiului Braila . Tn acest 
scop, este disponibil un ghi~eu. 

Nu ne-am Inregistrat cu situa\ii de nerespectare a legalita\ii, fapt ce dovede9te 
efortul deosebit, vigilen\a 9i profesionalismul de care a dat dovada personalul. 

Programul de lucrul cu publicul a fost cel prevazut de H.G. nr. 1723/2004 cu 
modificarile ulterioare, ceta\enii avand acces la ghigeu, conform programului afi9at, 
In intervalul orar 8°°_1630 In zilele lucratoare, iar In ziua de joi a saptamanii In 
program prelungit pana la ora 1830. 

Tn scopul asigurarii cadrului necesar desfa9urarii In condi\ii optime a procesului 
electoral pentru alegerea membrilor din Romania In Parlamentul European, precum 
~i a referendumului national convocat de pre~edintele Romaniei, personalul din 
cadrul Biroului de Eviden\a Informatizata a Persoanelor a lucrat cate 8 ore In zilele de 
25.05 si 26.05.2019, sambata Intre 8°°_16°°, iar duminica, In doua schimburi, Intre 
07°°_15°0 9i 13°0_21°0. 

Tn scopul asigurarii cadrului necesar desfa9urarii In condi\ii optime a procesului 
electoral pentru alegerea Pre!?edintelui Romaniei, personalul din cadrul Biroului de 
Eviden\a Informatizata a Persoanelor) a lucrat cate 8 ore In zilele de 09.11 9i 23.11 . 
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2019, intre 800_1600
, iar in zilele de 10.11 ~i 24.11.2019, a lucrat in 2 (doua) 

schimburi, respectiv intre 0700_1500 l?i 1300_21 0 
. 

MODUL DE EXECUTARE A ACTIVITATILOR DE STARE clvlLA CU PUBLICUL 
Activitatea de lucru cu publicul s-a desfal?urat conform programului afil?at l?i 

specificului activitatii , fiecare lucrator preluand I?i rezolvand operativ cererile 
cetatenilor, fiecare linie de munca avand organizat un ghil?eu l?i program adecvat. 

Programul normal de lucrul cu publicul este cel prevazut de H.G. nr. 
1723/2004, cu modificarile ulterioare, cetatenii avand acces la ghil?eu, conform 
programului afil?at, in intervalul orar 830 

- 1630 in zilele lucratoare, iar in ziua de joi a 
saptamanii in program prelungit pana la ora 183

0. 

Pentru solicitarile de transcriere ale actelor de stare civila privind ceta\enii 
care au redobandit sau carora Ii s-a acordat ceta\enia romana in temeiul art. 10 I?i art. 
11 din Legea nr. 21/1991 , republicata, cu modificarile I?i completarile ulterioare, 
programul de lucru, in vederea primirii documentelor, este in fiecare zi de joi, in 
intervalul orar 11 00_1200

, pentru transcrierea certificate lor de nal?terelextraselor de 
nal?terelextraselor multilingve ale actelor de nal?tere I?i intre 1300_1400

, pentru 
transcrierea certificatelor de casatorielextraselor de casatorielextraselor multilingve 
ale actelor de casatorie. 

Trebuie mentionat ca , ghil?eul pe linie de decedati lucreaza cu publicul l?i in 
zilele de sambata l?i duminica l?i sarbatorile legale, intre orele 900 _11 00

, l?i sunt 
programate oficieri de casatorii l?i in zilele de sambata. 

Tn scopul asigurarii cadrului necesar desfal?urarii in condilii optime a 
procesului electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul 
European, precum I?i a referendumului na\ional convocat de prel?edintele Romaniei, 
doi functionari din cadrul Biroului Stare Civila au asigurat intocmirea certificatelor de 
stare civila necesare eliberarii actelor de identitate cate 4 (patru) ore in zilele de 
25.05 l?i 26.05.2019. 

Tn scopul asigurarii cadrului necesar desfal?urarii in conditii optime a 
procesului electoral pentru alegerea Prel?edintelui Romaniei, doi funclionari din 
cadrul Biroului Stare Civila au asigurat intocmirea certificatelor de stare civila 
necesare eliberarii actelor de identitate cate 4 (patru) ore in zilele de 09.11 i?i 
23.11 .2019, respectiv 10.11 l?i 24.11.2019. 

Nu ne-am inregistrat cu situatii de nerespectare a legalitatii, fapt ce dovedel?te 
efortul deosebit, vigilenta l?i profesionalismul de care a dat dovada personalul. 

ACTIVITATEA DE ACTUALIZARE A REGISTRULUI ELECTRONIC ELECTORAL 
Lucratorii desemnati in echipa formata la nivelul primariei pentru a desfal?ura 

activitatile legate de actualizarea Registrului electoral s-au implicat in actualizarea 
Registrului Electronic Electoral cu radieri ca urmare a decesului , interzicerii dreptului 
de a vota l?i a punerii sub interdictie, in reverificarea nomenclatorului stradal, inclusiv 
corectiile necesare, au analizat cazurile de nearondari , iar acolo unde a fost cazul s-a 
luat masura citarii persoanelor pentru tiparirea car1ilor de identitate cu adresa 
corecta . 

Tn vederea atestarii calita\ii de ceta\ean cu drept de vot I?i domiciliul in 
Municipiul Braila s-au efectuat un numar de 392 de verificari in baza Legii nr. 
189/1999 republicata , privind exercitarea ini\iativei legislative de catre ceta\eni. 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE SECRETARIAT $1 RELATII CU 
PUBLICUL 

Activitatea de secretariat a serviciului cuprinde vehicularea unui numar in jur 
de 100 plicuri zilnic, alte documente I?i dispozitii, intocmire de corespondenta l?i 
sinteza date, relalii cu publicul, gestionare reg istre, condici l?i agende. Atat pe linie de 
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eviden\a persoanelor, cat !?i pe linie de stare civila, avem organizate puncte de 
informare In curtea institu\iei !?i In interiorul spa\iilor destinate lucrului cu publicul. 

In scopul asigurarii cadrului necesar desfa!?urarii In condi\ii optime a 
procesului electoral pentru alegerea membrilor din Romania In Parlamentul 
European, precum ~i a referendumului national convocat de pre~edintele Romaniei, 
functionarul din cadrul Compartimentului Analiza , Sinteza !?i Rela\ii cu Publicul a 
lucrat cate 8 ore In zilele de 25.05 si 26.05.2019, sambata Intre 8°°_1600

, iar 
duminica, lntre 07°0_15°0. ' 

In scopul asigurarii cadrului necesar desfa!?urarii In condi\ii optime a procesului 
electoral pentru alegerea Pre~edintelui Romaniei, functionarul public din cadrul 
Compartimentului Analiza, Sinteza !?i Rela\ii cu Publicul a lucrat cate 8 ore In zilele 
de 09.11 !?i 23.11 .2019. 

Nu ne-am Inregistrat cu situa\ii de nerespectare a legalitatii, fapt ce dovede~te 
efortul deosebit, vigilen\a !?i profesionalismul de care a dat dovada persona luI. 

PREGATIREA DE SPECIALITATE $1 PROFESIONALA 
Pregatirea de specialitate s-a efectuat In baza dispozi\iilor In vigoare, lucratorii 

desfa!?urand activita\i de pregatire individuala, asigurandu-se Insu!?irea corecta a 
legisla\iei !?i dispozi\iilor nou aparute In domeniu. 

Activitatea de evaluare s-a desfa!?urat conform legisla\iei In domeniu. 
S-au prelucrat cu tot personalul dispozitiile !?i metodologiile primite. 
S-a desfa~urat activitatea de tutoriat pentru cei doi inspectori asistenti angajati 

In luna aprilie 2019 In cadrul Biroului de Eviden\a Informatizata a Persoanelor. 
A Inceput activitatea de tutoriat pentru functionarul public angajat In decembrie 

2019 In cadrul Biroului de Eviden\a Informatizata a Persoanelor. 

STAREA $1 PRACTICA DISCIPLINARA 
Nu am Inregistrat abateri disciplinare. 

ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALA 
La sfar~itul anului 2019 , Biroul de Eviden\a Informatizata a Persoanelor are un 

numar de 22 calculatoare, din care 3 au fost rezervate pentru trecerea la carlile de 
identitate electronice, 1 desktop este utilizat pentru activitatea de actualizare a 
Registrului Electoral Electronic, iar 2 calculatoare sunt folosite ca server-e. 

Folosim 17 calculatoare ca sta\ii de lucru, 1 calculator fiind In custodie de la 
DJEP. Pe linie de eviden\a persoanelor fiecare lucrator trebuie sa poata lucra la un 
calculator, neputandu-se executa nicio activitate fara a consulta baza de date. 
Facem precizarea ca, din cele 17 calculatoare pe care Ie folose!?te Biroul de Eviden\a 
Informatizata a Persoanelor, 3 sunt uzate moral. 

Se lucreaza pe linie de eviden\a persoanelor cu 2 imprimante !?i cu un scaner 
(echipament periferic A4 - folosit pentru punerea In legalitate pe linie de evidenta 
populatiei a ceta\enilor romani cu domiciliulln Romania afla\i In strainatate). 

Biroul de Stare Civila utilizeaza 7 calculatoare desktop, 2 laptop-uri , 3 
imprimante !?i un echipament multifunc\ional, folosit doar pentru copiere, nu !?i pentru 
a transmite fax-uri. De men\ionat ca 1 laptop care a fost achizitionat de Primaria 
Braila exclusiv pentru proiectul de informatizare a starii civile , este uzat moral, fiind 
chiar propus pentru casare. La volumul !?i specificul fiecarui resort, este necesar ca 
fiecare of iter de stare civila sa poata lucra la un calculator. 

Compartimentul Analiza , Sinteza !?i Relatii cu Publicul utilizeaza 1 calculator 
(primit de la DJEP prin proiect), un laptop, 2 imprimante!?i un echipament periferic 
A3 . 

Suntem dotati cu 10 licente Windows (5 licente cu Windows 7 !?i 5 licente cu 
Windows 10). 
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In trimestrul II s-a solicitat achizitionarea a doua switch-uri ~i a 10 mouse-uri 
pentru PC. 

Pentru spa\iile destinate lucrului cu publicul, la biroul de stare civila suntem 
dota\i cu 1 aparat de aer condi\ionat, iar la eviden\a persoanelor, serviciul este dotat 
cu doua aparate de aer condilionat. De asemenea, sunt utilizate 4 aparate de aer 
condilionat de la Direclia Judeleana de Evidenla Persoanelor Braila, aparate care 
prezinta un grad mare de uzura. 

Din aceasta cauza, pentru buna desfa~urare a activitatii ~i cre~terea calitatii 
serviciului prestat s-a solicitat achizitionarea a 4 (patru) aparate de aer conditionat. 

Suntem dotali cu doua aparate de aer condilionat in stare foarte buna (unul in 
camera serverelor de la Biroul de Evidenla Informatizata a Persoanelor ~i celalalt la 
~eful biroului de stare civila). 

Consultand speciali~tii din domeniu, ni s-a spus ca, pentru spaliul destinat 
publicului, avem nevoie de 0 perdea de aer condilionat la intrare sau de un aparat de 
aer condilionat cu 0 capacitate mai mare. 

Pentru eficientizarea urmaririi calitalii serviciului la ghi~ee, solicitam sprijin 
pentru dotarea cu camere de supraveghere. 

Pentru buna desfa~urare a activitalii pe linia de evidenla persoanelor s-a 
continuat achizilia sistemului electronic de dirijare ~i ordonare a publicului. 

Precizam ca in perioada analizata, un numar de 428 casatorii s-au oficiat in 
zilele de sambata. Pentru aceste casatorii s-a incasat taxa speciala, conform HClM 
nr. 711/20 .12.2018. 

Nu s-a aplicat nicio sancliune contravenlionala la regimul actelor de stare civila 
prevazute la art. 62, lit. "a-r" stabilite prin legea nr. 479/2002 privind modificarea 
legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila. 

la ghi~eul de evidenla a persoanelor, in perioada analizata, s-au aplicat 6 
sanctluni contravenlionale pe linie de evidenla persoanelor. 

In ceea ce prive~te indeplinirea condiliilor cerute de legislalia specifica pentru 
situalii de urgenla, trebuie men\ionat ca in continuare lipsesc cele 3 bucati de geam 
pentru hidranti. 

In ceea 'ce prive~te indeplinirea condiliilor cerute de legislalia specifica pentru 
persoanele cu dizabilitali, amenajarea grupului sanitar pentru populalie nu este 
conforma. 

SARCINI $1 MAsURI CE SE IMPUN 
1. Se va executa saptamanal control asupra activitalii tuturor lucratorilor ~i se 

vor aduce la cuno~tinla concluziile in bilan\ul saptamanal; 
2. Se va proceda la insu~irea permanenta a documenta\iei privind activitatea 

specifica, a legisla\iei in vigoare, punandu-se un deosebit accent pe pregatirea 
profesionala; 

3. Se vor efectua toate activita\ile necesare pentru punerea la punct a arhivei 
de documente; 

4. Actualizarea permanenta a avizierelor; 
5. 5.Depunerea tuturor demersurilor pentru ocuparea func\iilor libere din 

organigrama; 
6. Imbunata\irea colaborarii cu unitalile sanitare ~i de ocrotire sociala; 
7. Imbunatalirea activitalii in rela\ia cu publicul. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
a. Reducerea numarului de restanlieri pe linie de evidenla persoanelor printr

o activitate sus\inuta ~i 0 buna colaborare cu toate institu\iile implicate; 
b. Demararea activita\ii de informatizare a starii civile; 
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c. Aducerea la zi a arhivei pe linie de evidenta populatiei §i stare civila ; 
d. Efectuarea demersurilor pentru realizarea proiectarii reamenajarii sediului; 
e. Dezvoltarea activitatii de anal iza §i intocmire proceduri; 
f. indeplinirea in cele mai bune condilii a atributiilor ce revin pe linia 

actualizarii Registrului Electoral Electronic. 

3.2. CASA DE CUL TURA A MUNICIPIULUI BRAILA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 
Casa de Cultura a Municipiului Braila este 0 institutie subordonata Primariei §i 

Consiliului local Municipal Braila. Organigrama institutiei cuprinde noua posturi , dupa 
cum urmeaza: Director/Manager, Contabil , Administrator ~i $ase referenti : 

Personalul amintit deserve§te trei sed ii, unul central (Casa Memoriala Petre 
$tefanescu-Goanga din Piata Poligon 2A) §i doua situate in cartierele Radu Negru 
(Strada Grigore Alexandrescu nr,41) §i Chercea (Strada Com una din Paris nr.93) . Ca 
urmare a prevederilor Hotararii Consiliului local Municipal nr.265/2014 , Casei de 
Cultura a Municipiului Braila i-a fost transmis spre administrare, pe 0 perioada de 10 
ani, ~i imobilul situat in strada Oituz nr.5, proprietate publica a Municipiului Braila, in 
vederea desfa~urarii activitatii . 

OBIECT DE ACTIVITATE PRINCIPAL 
Casa de Cultura a Municipiului Braila funclioneaza pe baza Regulamentului 

aprobat de Ministerul Culturii, in anul 1991, revazut §i aprobat de Consiliul local 
Municipal prin HClM nr.287/2010. Prin Regulament, Casa de Cultura a Municipiului 
Braila are ca scop organizarea sau sa ofere cadrul de desfa§urare a activitatilor de 
promovare a cunoa§terii valorii culturii §i artei, de dezvoltare §i afirmare a 
disponibilitatilor creatoare ale populatiei in toate domeniile de interpretare cultural
artistica , recreativ-distractiva , sa realizeze prestatii cultural-artistice in beneficiul 
tuturor cetatenilor. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUl 2019 
in perioada de referinta, respectiv 1 ianuarie - 31 ianuarie 2019, in cadrul 

institutiei au funclionat Corul barbatesc Armonia, Clubul Epigrami~tilor Braileni $tefan 
Tropcea , Corul de tineret, Corul de copii §i Orchestra de mandoline Valurile Dunarii, 
Trupa de jazz Moonlight Shadow, Trupa de dans modern Total Dance, Grupul de 
muzica folk Generatii, Grupul de dansuri populare Pandelafjul §i 8 soli§ti de muzica 
populara . 

De fa noi...fa Eminescu An de an, la mijlocul lunii ianuarie, dupa sfintele 
sarbatori de iarna, aniversam simbolul culturii nationale, amintindu-ne de geniul 
lirismului romanesc, Mihai Eminescu. la implinirea a 169 de ani de la na~terea 

marelui poet, Casa de Cultura a Municipiului Braila a organizat, pe 12 ianuarie 2019, 
la Casa Memoriala Petre $tefanescu-Goanga, 0 actiune culturala pentru a ne 
reamin!i de aceasta efigie a spiritualitatii romane~ti in milenara ei devenire. 

In cadrul manifestarii intitulata De la noi .. ./a Eminescu, binecunoscutul 
eminescolog brailean, prof.dr. Viorel Mortu, a sustinut 0 alocutiune pe tema 
Eminescu fji mitul Unirii, iar actorul Florin Chirpac a recitat din creatia marelui poet. 
Nu a lipsit nici muzica pe versuri alese din opera poetului. Interpretarea a fost 
asigurata de grupul folk Generatii, format din loana Axente, Cristina Butea, Raluca 
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ninase, Diana Ciortan, Aida Stan ~i Elena Panait, coordonat de profesorul Dumitru 
Popescu. 

Dragobetele saruta fetele, Dragobete la ~ezatoare Dragobetele reprezinta 
unul dintre cele mai frumoase obiceiuri stravechi ale poporului roman, iar sambata , 
23 februarie 2019, Casa de Cultura a Municipiului Braila i-a invitt pe braileni sa 
sarbatoreasca impreuna iubirea, in cadrul unor evenimente ce s-au desfa~urat la 
filiala din cartierul Chercea a institutiei, precum ~i la sediul din Casa Memoriala Petre 
$tefanescu-Goanga. Astfel , la Sala Mare din cartierul Chercea, Ansamblul vocal 
instrumental Valurile Dunarii al Casei de Cultura Braila a sustinut un spectacol care a 
inclus snoave, proverbe, cintece populare (prelucrari folclorice interpretate de soli~ti 
~i grupuri vocale, dar ~i instrumental, de catre orchestra de mandoline), precum ~i 

obiceiuri romanesti (fus, caier, tesut, tors, gherghef) . 
In a~tepta'rea Dragobetelui, la Casa Memoriala Petre $tefanescu-Goanga, 

fete Ie din cadrul Grupului Generatii - Raluca Tanase, Diana Ciortan, Cristina Butea, 
loana Axente, Laura Vicol, Elena Panait, Andra Turcu, Aida Stan - au cantat ~i au 
recitat poezii din creatia populara. Manifestarea Casei de Cultura a Municipiului 
Braila vine in sprijinul promovarii tradi\iilor culturale autentice romane~ti prin 
evenimente dedicate. 

Ziua femeii Casa de Cultura a Municipiului Braila a organizat, pe 8 martie 
2019, doua manifestari dedicate femeii , simbol al dragostei, in\elepciunii ~i purita\i i. 
Sub genericul La multi ani, de ziua tai, la Sala de spectacole a sucursalei Casei de 
Cultura din cartierul Chercea, membrii Ansamblului vocal-instrumental Valurile 
Dunarii, sub bagheta instructorului Marius Mugur Anghelescu , au sustinut un 
spectacol in cadrul caruia au interpretat cantece dedicate mamei , au recitat poezii, 
iar micii instrumenti~ti ~i-au demonstrat indemanarea prin scurte recital uri la chitara, 
mandolina ~i acordeon. 

Cea de a doua manifestare a avut loc, pe 9 martie 2019, la Casa Memoriala 
Petre $tefanescu-Goanga. In cadrul spectacolului intitulat Stai langa mine, mamai, 
cei mai mici membri ai Grupului folk Generatii, coordonati de profesorul Dumitru 
Popescu, au interpretat cantece pentru mamele, bunicile ~i surorile lor, pe versurile 
unora dintre cei mai de seama poeti romani - Zaharia Stancu, Virgil Carianopol, 
George Toparceanu, Otilia Cazimir, $tefan Octavian losif, Grigore Vieru, Dumitru 
Matcovski. 

Ziua Mondiala a apei, $coala Pu~kin Ziua mondiala a apei, 22 martie, a fost 
marcata de elevii $colii Gimnaziale Alexandr Sergheevici PU$kin prin organizarea 
unui concurs, in colaborare cu Prima ria Municipiului Braila, de desene cu tema 
ProtejareaNaturii. 
La sediul Casei de Cultura a Municipiului Braila a avut loc festivitatea de premiere 
a concursului, premiile constand in truse de desen, rucsaci ~i dulciuri. 
Elevii participanti: Petrov David, cia sa I - Locul I, Simion Alexandra, clasa a III-a -
Locul II , Ivanov Cristian, clasa a III-a - Locul III , Ivan Teodora , clasa a II-a -
Mentiune, Burgianu Ana , clasa I - Mentiune, Andreiov Sofia, cia sa I, Andriev 
Maximilian, clasa a III-a, Arama Anamaria, clasa I, Con Anamaria, clasa I, Damovici 
Bianca,clasa a II-a Gavrila Cristina , clasa a IV-a, Grigore Elisa, clasa a IV-a, Luchian 
Emil, clasa a III-a, Luchian Nicolae, clasa a II-a, Marcu Veronica, cia sa a III-a, 
Paraschiv Maria, clasa a III-a, Patap David, cia sa a III-a, Popa Eduard, clasa a III-a, 
Vasile lustin, clasa a IV-a. 
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Dor de Basarabia Casa de Cultura a Municipiului Braila , In colaborare cu 
Asociatia ProBasarabia §i Bucovina - filiala Vasile Voloc, Braila ~i Societatea de 
$tiinte Istorice din Romania , a organizat, pe 27 martie 2019, la Casa Memoriala 
Petre $tefanescu-Goanga, manifestarea cultural-artistica Dor de Basarabia, prilejuita 
de Implinirea a 101 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania . 

In cadrul evenimentului, profesorul dr. $tefan Aftodor, pre~edintele Societatii 
de $tiinte Istorice din Romania , filiala Braila , a prezentat comunicarea Basarabia, 
taramul romanesc ce nu poate fi abandonat! Programul artistic a inclus un recital de 
folclor traditional romanesc cu soli~tii Casei de Cultura a Municipiului Braila ~i 
momente muzicale oferite de grupul folk Generatii, condus de profesorul Dumitru 
Popescu. 

Doar Nichita Casa de Cultura a Municipiului Braila a evocat, pe 31 martie 
2019, unul dlntre cei mai de seama scriitori pe care i-a avut limba romana , Nichita 
Stanescu, de la na~terea caruia s-au Implinit 86 de ani , In cadrul unei manifestari 
intitulata Doar Nichita ~i desfa~urata Casa Memoriala Petre $tefanescu-Goanga. 

In cadrul evenimentului, prof.dr. Viorel Mortu a sustinut alocutiunea Nichita 
Stanescu - Declaratie de dragoste , iar prof.dr. Valentin Popa a evocat maretia 
filozofiei lirismului stanescian, sustinand 0 prezentare cu tema Ganduri despre 
antimetafizica. Actrita Wanessa Radu a recitat din opera poetului, iar Grupul folk 
Generatii a oferit cateva momentele muzicale, special alese pentru aceasta 
manifestare-tribut. 

Ansamblul Valurile Dunarii la Shumen La invitatia oficialitatilor din Shumen 
- Bulgaria, 0 delegatie culturala braileana, condusa de consilierul local municipal 
Traian Adrian, a participat, Tn perioada 5-7 aprilie 2019, la Zilele Intemationale ale 
Coralei pentru Copii §i Tineret Dobri Voinikov. Delega\ia braileana a inclus ~i 0 parte 
din membrii Ansamblului vocal-instrumental Valurile Dunarii al Casei de Cultura a 
Municipiului Braila , care a sustinut 0 serie de recital uri , atat In cadrul Festivalului 
Dobri Voinikov, cat ~ i la cateva biserici din ora~ul bulgar. 

Micii actori ai trupei Ludicii premia!; la Festivalul Gong Membrii cercului 
de teatru din cadrul Casei de Cultura a Municipiului Braila, cerc realizat de Asocia\ia 
Culturala Ludik Art ~i coordonat de actrita Catalina Nedelea, au participat la cea de a 
treia edi\ie a Festivalului de Teatru Gong, care s-a desfa~urat , In perioada 5-7 aprilie 
2019, la Roman, jude\ul Neam\. 

Micii arti~ti au participat la Sectiunea Ciclul Primar, trupe , cu 0 adaptare dupa 
piesa 0 noapte furtunoasa, de Ion Luca Caragiale ~i la Sectiunea Liceu, cu un 
fragment din spectacolul Steaua fara nume, de Mihail Sebastian. Munca micilor actori 
braileni din trupa Ludicii a fost recunoscuta ~i apreciata de membrii juriului , care a 
recompensat cu premiul III - 0 noapte furtunoasa, Amalia Ion ~i Teodora Hahui 
(Teodora a primit ~i premiul pentru Cea mai buna artista) ~i cu diplome individuale 
pentru Alexandru Bobocea - In rolul Grig, Adriana Elena Bibicu, In rolul Mona, 
Denisa Gagu , In rolul Domni§oara Cucu, Andrei Gheorghita, In rolul Miroiu, Ana 
Maria Vasile, In rolul $eful de gara ~i Panait Costa , In rolul Udrea. 

Ludicii s-au luptat In finala festivalulu i de la Roman cu membrii trupelor 
Arlechino Barlad , Genius Bacau , Gigantii Calara~i , Masca Roman §i $trumfii 
Odobe~ti - la Sec\iunea Ciclul Primar, iar la Sec\iunea Liceu, cu membri trupelor Birlic 
Falticeni , Drama Club Boto~ani , Okana Bucure~ti , Protha Panciu ~i Victory of Art 
Bucure~ti. 
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Muguri de folk Casa de Cultura a Municipiului Braila a organizat prima edi\ie 
a concursului de muzica folk pentru copii Muguri de Folk, 0 competi\ie interna 
adresata celor mai mici elevi ai cercului de chitara din cadrul institu\iei. 

Concursul s-a desfa~uray la Casa Memoriala Petre $tefanescu-Goanga, 
duminica, 14 aprilie 2019, ~i a reprezentat 0 etapa pregatitoare ~i un barometru 
pentru chitari~tii care se vor incumeta sa participe la Festivalul Concurs de Muzica 
Folk Seara de Mai, manifestare de profil deja consacrata, care I?i-a derulat, Tn luna 
mai a anului trecut, cea de a X-a edi\ie. 

Juriul concursului Muguri de Folk a fost format din cei mai Mtrani membri ai 
Grupului Generatii care, la final , dupa deliberari, ~i-au parasit locurile de jura\i ~i au 
urcat pe scena, unde au sus\inut scurte recitaluri , inaintea festivita\ii de decernare a 
premiilor. 

intiilnirea Umoristilor La Braila, s-a desfa!?urat, in perioada 19-21 aprilie 
2019, cea de a doua editie a Festivalului Concurs intalnirea Umoril?tilor, manifestare 
organizata de Casa de Cultura a Municipiului Braila , in colaborare cu Cenaclul 
Umori~tilor Braileni (C.U.B.) $tefan Tropcea . Ca~tigatorii concursului au fost premia\i 
in cadrul unei Gale a Laurea\ilor, care s-a desfa~urat la Casa Memoriala Petre 
$tefanescu-Goanga. 

Pentru sec\iunea UMOR PE RIME (fabula !?i poezie umoristica) a fost aleasa 
tema Jocul cu focul. Premiul I la categoria fabula a revenit Mirelei Grigore, din 
Constanta ~i, ex-aequo, lui Valentin David, Ora~tie . Premiu II a fost acordat lui 
Gheorghe Balici, din Chi~inau, Republica Moldova, iar premiul III a revenit Constan\ei 
Apostol, Gala\i . La categoria poezie epigramatica, premiul I a fost acordat lui Lucian 
Manailescu, Buzau, premiul II - Vasile Til Blidaru, Buzau si premiul III - Niki Ursei, 
Rm.Valcea. Pentru sec\iunea PRozA SCURTA (schita um'oristica ~i aforisme) tema 
a dost Datulla cap. Premiul I la categoria schita umoristica a fost acordat lui Mihai 
Batog Bujeni\a - la~i, premiul II - Florentina Danila , Siobozia, premiul III - Nicolae 
Bunduri, Bra~ov . La categoria aforisme, premiul I a fost acordat lui Elis Rapeanu, 
Bucure~ti , premiul II - Ion Diviza, Chi~inau , premiul III - Cornelia Ursu, la~i ~i , ex
aequo, Dan Norea, Constanta. 

Gala Laureatilor a fost prezentata de Raul Brebu, realizatorul Matinalului de la , 
Radio Magic FM. In preambulul manifestarii, a fost vernisata expozi\ia de pictura 
Cititul din priviri a artistului plastic Florin Gabriel Cal in , uramta de lansarea volumelor 
Povestiri vesele (proza umoristica) - Mihai Frunza I?i Tatuaje pe cortex - Alexandru 
Hanganu, carti pre zen tate de Lucian Manailescu, Mihai Frunza I?i Emanoil Mircea 
Ciucal?u. 

Hristos, miintuitorullumii! Casa de Cultura a Municipiului Braila a organizat, 
pe 24 aprilie 2019, la Casa Memoriala Petre $tefanescu-Goanga, concertul 
extraordinar Hristos, mantuitorullumii!, prilejuit de apropierea marii sarbatori cre!?tine 
a fnvierii Domnului. Concertul pascal a fost sustinut de Corul Barbatesc Armonia, 
dirijor preot prof. loan Pavaloiu . 

Seara de Mai Pe parcursul a doua zile, in perioada 17-18 mai 2019, s-a 
desfa!?urat cea de a X-a edi\ie a Festivalului Concurs de Muzica Folk Seara de Mai, 
manifestare organizata de Casa de Cultura a Municipiului Braila, in parteneriat cu 
Asociatia Clubul de Turism Proilavia . 

Benefici ind de 0 vreme favorabila , festivalul , nascut in urma cu 10 ani , intr-o 
curte, in aer liber, a putut continua, in aceea~i nota, in vasta curte a casei in care a 
trait familia armatorului grec lanis Matukis, in Pia\a Poligon. Peste 200 de braileni au 
fost prezen\i pentru a urmari programul competi\ional de muzica folk , care a cuprins 
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interpretarile a 18 sOIi\iti , Tn cele doua sec\iuni de varsta ale festivalului , respectiv 9-
14 ani \ii 15-25 ani. 

Juriului, format din Gabriel Lala, pre\iedintele Asocia\iei Clubul de Turism 
Proilavia , Armanda Filipine, profesor la Palatul Copiilor \ii ziarist la jurnalul de cultura 
\ii informa\ie Braila Chirei, lulia Adelina Mihai, profesor la ~coala Gimanziala 
Ecaterina Teodoroiu \ii preot profesor loan Pavaloiu , dirijorul Corului Barbatesc 
Armonia al Casei de Cultura a Municipiului Braila, i-a revenit misiunea de a nota atat 
calita\ile intepre\ilor, cat \ii tehnica instrumentala a concuren\ilor. 

Festivitatea de premiere \ii Gala Laurea\ilor concursului s-au desfa\iurat 
sambata, prilej pentru candida\i sa se afirme cu cele mai bune interpretari, la care s
au adaugat vocile \ii aplauzele publicului entuziast. La final , a urcat pe scena pentru 
a sus\ine un recital grupul Quantum (Monica Anton , Mihnea Poita\iu, Cristian 
Galiceanu \ii loan Piron) , ca\itigatorul edi\iei a IX-a a Festivalului Seara de Mai. 
Premiuliia categoria de varsta 9-14 ani a fost ob\inut de Mara Opri\ianu Maciuca, 14 
ani, premiul II - loana Diana Axente, 13 ani, premiul III - Diana Popa, 14 ani , 
men\iune - Mihail Drago\i Cher\iunaru, 10 ani. Premiul I la categoria de varsta 15-25 
de ani a fost ca\itigat de Raluca Tanase - 17 ani , premiul II - Gabriel Teodor 
~cheaua , 16 ani, premiul III - Andrada Robea, 17 ani, men\iune - Gabriela Crina 
Pasculescu, 17 ani. 

Marele premiu al Festivalului Concurs de Muzica Folk Seara de Mai a fost 
ca\itigat de Florentina -Bianca Florentina, 16 ani. Festivalul Seara de Mai a fost 
constituit ca 0 rampa de lansare pentru tinerii care vor sa-\ii afirme poten\ialul artistic 
Tn domeniul crea\iei \ii interpretarii muzicii folk . 

Magia Culorilor Casa de Cultura a Municipiului Braila \ii Quilling by Monica au 
organizat, Tn data de 18 mai 2019, vernisajul expozi\iei de quilling intitulata Magia 
Culorilor, unde au putut fi admirate lucrarile realizate de artista Camelu\a Vasile. 
Vernisajul a avut loc la Casa Memoriala Petre $tefanescu-Goanga. Camelu\a Vasile 
are 14 ani ~i Tnva\a la ~coala Gimnaziala Mihail Sadoveanu. Atunci cand a 
descoperit quilling-ul, adica Tn urma cu 4 ani, nu T\ii imagina ca va ajunge sa aiba 
propria expozi\ie, Tnsa acest lucru se Tntampla , azi, ca urmare a muncii depuse, dar \ii 
a sprijinului oferit de ni\ite oameni minunan\i. 

Sfar!jit de inceput Cei mai tineri membri ai Grupului Genera\ii au intrat, 
miercuri, Tn examen, la Cas a Memoriala Petre ~tefanescu-Goanga!. Este vorba 
despre un examen artistic, sub forma unui specatcol intitulat Sfar\iit de Tnceput! , ce a 
fost sus\inut la Tnchiderea cu!sului de chitara de anul trecut, organizat de Casa de 
Cultura a Municipiului Braila. Incepatori \ii mai pu\in Tncepatori, micii arti\iti au bucurat 
\ii impresionat publicul, ce a fost format, Tn mare parte, din parin\ii, bunicii, fra\ii \ii 
surorile lor, veni\i sa-i urmareasca Tn calatoria prin lumea sunetelor. 

intalnirea epigrami§tiIor Epigramistul tulcean Mihai Mole\iag a ca\itigat 
Marele Premiu al celei de a XXXII-a editii a Festivalului Concurs lntalnirea 
epigrami§tilor, manifestare desfa\iurata la Braila Tn organizarea Casei de Cultura a 
Municipiului Braila \ii Clubului Umori~tilor Braileni (C .U.B.) $tefan Tropcea. 

Tn cadrul Galei Laureatilor, sTmbata , la Sala Avantgarde a Teatrului Maria 
Filotti, au mai fost premia\i lonu\ Daniel Tuca (Medgidia, Constanta) , care a obtinut 
locul I, Nichi Ursei (RTmnicu VTlcea) - locul II, Elis Rapeanu (Bucure!?ti) - locul III, 
Mihai Batog Bujeni\a (Ia!?i), David Valentin (Ora!?tie, Hunedoara), Stelica Romaniuc 
(Ploie!?ti), Alex ~tefam Sa!?a (Campina), Any Dragoianu - (TTntareni, Gorj) !?i Catalina 
Or!?ivschi (Vama, Suceava) . Premiul special al revistei Teapa la cub a fost acordat 
epigramistului Gheorghe Constantinescu (Bra!?ov) . 
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Gala Laureatilor a reunit ca~tigatorii concursului lansat Tn luna iunie a anului 
trecut, provocare la care au raspuns 62 de epigrami~ti din tara ~i din strainatate, care 
au trimis 248 de epigrame, cate doua pentru fiecare dTntre temele Dusul de nas ~i 
Gol. 

Spectacolul a cuprins suite de epigrama ~i poezie umoristica, condimentate cu 
muzica, Tn interpretarea grupului Lyra din Macin, cantautorilor Adelina Mihai ~i 
Dumitru Popescu ~i a fost prezentat de Raul Brebu, realizatorul Matinalului de la 
Radio Magic FM Bucure~ti. 

Ziua Portilor Deschise Casa de Cultura a Municipiului Braila a organizat, pe 
1 noiembrie 2019, Ziua Poqi/or Deschise, la sediul sau din Pia\a Poligon nr.2. 
Ac\iunea a inclus 0 serie de evenimente realizate Tn scopul aducerii la cuno~tin\a 
brailenilor a activita\ii institu\iei. Programul principalelor activita\i organizate cu acest 
prilej a fost urmatorul: 
- C/ipa cercului de folk - Spectacol de muzica folk oferit de membrii Ceercului de 
chitara , coordonat de profesorul Dumitru Popescu 
- Astazi ne distram cu Caragiale - spectacol oferit de membrii Cercului de teatru 
organizat cu sprijinul Asocia\iei Culturale Ludik Art, coordonatori actri\ele Flori Popa 
~i Catalina Nedelea. Este vorba despre un spectacol de copii, realizat de actri\a 
Catalina Nedelea, Tn care sunt jucate personajele lui Caragiale, un colaj din 0 noapte 
furtunoasa ~i schi\ele Domnul Goe ~i Bubico, avandu-i Tn distribu\ie pe teodora 
Hahui, Amalia lon, Maia Grigorescu, Maria Surdu, liie Androne, Laur Cristian , Darius 
Stan ~i Rare~ Cambur. 
- Folk de seara - Spectacol de muzica folk oferit de membrii Ceercului de chitara, 
coordonat de profesorul Dumitru Popescu 
- Fluturele care nu mai zboara , de Mara popescu, spectacol oferit de membrii 
Cercului de teatru organizat cu sprijinul Asociatiei Culturale Ludik Art, coordonatori 
actri\ele Flori Popa ~i Catalina Nedelea. In dlstribu\ie Andi Gheorghi\a, Catalina 
Com~a, Costa Panait, Alexandru Bobocea ~i Adriana Bibicu. 

Pe toata durata evenimentului, au putut fi vizitate expozi\ia de desene 
intitulata Umorul face fete-fete, a artistului Florin-Gabriel Calin, precum ~i expozi\ia 
Afi$e, care a suprins instantanee de la diverse manifestari organizate de Casa de 
Cultura a Municipiului Braila. Totodata , cei interesa\i au putut complete fi~e de 
Tnscriere la cursurile organizate Tn cadrul institu\iei : canto muzica u~oara ~i populara, 
chitara, mandolina, acordeon/orga, instumente de suflat, arta fotografica, teatru, dans 
modern. 

Pove$tile unei motocicliste ($i nu numai) Casa de Cultura a Municipiului 
Braila a organizat, pe 15 noiembrie 2019, la Casa Memoriala Petre $tefanescu 
Goanga, lansarea volumului Pove$tile unei motocicliste ($i nu numa/) al scriitoarei 
Sabina Monica Popescu, disparuta prematur, Tn urma unui tragic accident de 
motocicleta. "Sabina era specialista Tn securitate informatica. Securitatea ei Tnsa s-a 
dovedit fragila . Extrem de fragila . Scriitoarea ~i ciberneticiana Sabina s-a Tndragostit 
fatal de 0 motocicleta. Apoi, de alta. A strabatut cu ele Europa Tn lung ~i-n lat. Fiecare 
calatorie a devenit 0 poveste. "Avem nevoie de 0 lume Tntreaga sa ne traim 
singuratatea", spunea Sabina. Toate pove~tile ei, au fost adunate, cu pre\ul unor 
inimaginabile rascoliri ~i dureri, la un an de la accidentul caruia Sabina nu i-a 
supravie\uit, de mama ei, distinsa doamna profesor Corina Ciolacu", sunt cuvintele 
a~ternute pe 0 retea de socializare de Adriana Bogatu, profesor al Colegiului 
Na\ional Nicolae Balcescu, fost dascal al Sabinei, totodata cea care a prezentat ~i 
moderat lansarea volumului. 

11 7 



Toamna in cartier Casa de Cultura a Municipiului Braila a organizat, In 
perioada 12-16 noiembrie 2019, la filiala din cartierul Nedelcu Chercea, edi\ia XX a 
manifestarilor culturale li'i sportive reunite sub genericul Toamna in cartier. 

Ac\iunile au inclus concursuri de li'ah, tenis de masa li'i desene pe asfalt cu 
tema Din nou la li'coala. Manifestarile s-au Incheiat, pe 16 noiembrie 2019, la Sala 
Mare a Casei de Cultura Nedelcu Chercea, cu un spectacol intitulat Din nou la 
~coala, oferit de Ansamblul Valurile Dunarii, dirijor Marius Mugur Anghelescu, 
precum li'i de grupuri artistice ale li'colilor gimnaziale Radu Tudoran li'i Nede/cu 
Chercea. Spectacolul a inclus dntece li'i poezii legate de Inceputul anului li'colar, dar 
li'i piese din comoara folcorului romanesc, cu cantece de bucurie, de rod al toamnei li'i 
de joc. Grupul de mandoline a sus\inut piese orchestra Ie li'i solistice, iar vocal 
ansamblul a interpetat 0 serie de prelucrari folclorice. 

ARMONIFEST 2019 Duminica, 17 noiembrie 2019, la Teatrul Maria Filotti, s-a 
desfa~urat cea de a li'asea edi\ie a Festivalului Coral ARMONIFEST, manifestare 
organizata de Casa de Cultura a Municipiului Braila, cu sprijinul Primariei Municipiului 
Braila . 

Pe scena teatrului brailean au sus\inut recitaluri Corul de Camera PASTORALA al 
Ateneului Popular Mr. Ghe. Pastia Focli'ani , dirijor profesor dr. Dumitru Sandulachi, 
Corul de Camera APPASSIONATA al Palatului Culturii Bistri\a , dirijor prof. Francisc 
Mureli'an, Corul LYRA al Centrului Cultural Alexandru Marghiloman Buzau, dirijor 
profesor ~tefan Stanescu, Corala TRISON a ~colii Populare de Arte Vespasian 
Lungu, dirijor prof. Marcica Lupu, Corul mixt ORFEUS al Liceului de Arte Hariclea 
Darclee, dirijor prof. ~tefan Lupu li'i Corul Barbatesc ARMONIA al Casei de Cultura a 
Municipiului Braila , dirijor preot profesor loan Pavaloiu , Impreuna cu Muzica Militara a 
Garnizoanei Braila, dirijor locotenent Raul Badale. 

Capul de afili' al manifestarii a fost reprezentat de recitalul extraordinar al Corul 
ION VIDU al Casei de Cultura a Municipiului Lugoj, cel mai vechi cor mixt din 
Romania , care fiin\eaza de 209 ani. Manifestarea corala a fost prezentata de 
profesorul Marilena Niculescu. 

A fost un nou regal coral! La care publicul a fost parte integranta a spectacolului! 
La intrarea In sala, spectaorii au primit versurile Va pensiero, probabil cel mai iubit 
fragment muzical din Opera Nabucodonosor de Giuseppe Verdi . ~i au cantat sub 
bagheta dirijorului loan Pavaloiu . 

Dor de Romania Mare, 27 noiembrie Casa de Cultura a Municipiului Braila, 
In colaborare cu Societatea de $tiinte Istorice din Romania-filiala Braila ~i Asocia\ia 
ProBasarabia ~i Bucovina, filiala Vasile Voloc Braila , a organizat manifestarea 
intitulata Dor de Romania Mare, prilejuita de Implinirea a 101 de ani de la 
proclamarea Unirii Bucovinei cu Romania . Actiunea, la care au fost prezen\i li'i 
membrii unei delega\ii culturale din raionul Strali'eni, Republica Moldova, s-a 
desfasurat la Casa Memoriala Petre $tefanescu-Goanga , pe 27 noiembrie 2019. 

In 'cadrul manifestarii, prof.dr. $tefan Aftodor, pre~edintele filialei Braila a 
Societatii de $tiinte Istorice din Romania , a evocat evenimentul istoric printr-o 
prelegere intitulata G/asul Bucovinei $i sperantele Tmplinirii idealurilor nationale. 
Prelegea a fost urmata de un moment artistic sus\inut de Ansamblul Coral Doruletul, 
din comuna Vorniceni , Republica Moldova, dirijor Pavel Moraru, membrii Grupului 
folk Genera!ii, instructor Dumitru Popescu, ~i soli~tii de muzica populara ai Casei de 
Cultura a Municipiului Braila , instructor Danut Militaru. 

Contraste ... prin lumina ochilor Casa de Cultura a Municipiului Braila a 
organizat, pe 14 decembrie 2019, la Casa Memoriala Petre $tefanescu-Goanga, 
manifestarea cultural-artistica Contraste ... prin lumina ochilor. Actiunea a inclus, In 
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preambul, vernisajul expozitiei de portrete a artistului plastic Florin-Gabriel Calin, 
urmata de un spectacol sustinut chiar de persoanele care au pozat artistului, printre 
care s-au numarat actori, scriitori, interpre\i de muzica folk, muzica populara ~i nu 
numai. Inaintea momentului artistic pregatit, fiecare personaj portretizat a mai fost 
"prelucrat" putin de mae~trii epigramei Mihai Frunza, Alexandru Hanganu ~i Stela 
S;erbu-Rilducan. 

Sa daruim speranla Andreei! Casa de Cultura a Municipiului Braila in 
parteneriat cu Asociatia LudikArl a organizat, in zilele de 17 ~i 18 decembrie 2019, la 
sala Studio a Teatrului Maria Filotti, un maraton teatral in care protagoni~tii au fost 
copii. Actiunea derulata in preajma Craciunului ~i intitulata sugestiv Sa daruim 
speranta Andreei! s-a dorit a fi un gest de bunatate din partea noastra indreptat catre 
micuta Andreea Popescu, un copil, un suflet care lupta pentru via\a ~i porne~te de la 
premisa ca nu putem spera sa primim, fara ca noi sa daruim la rindul nostru. Marti, 
17 decembrie 2019, au avut loc spectacolele Alice in tara minunilor ~i Astazi ne 
distram cu Caragiale (spectacole pentru copii) ~i Steaua fara nume (spectacol pentru 
adolescen\i), iar miercuri 18 decembrie 2019, Fabule spuse in joaca ~i Vrajitorul din 
Oz (spectacole pentru copii) ~i Fluturele care nu mai zboara (spectacol pentru 
adolescen\i) 

Leru-i, Doamne, fer Casa de Cultura a Municipiului Braila a organizat, la 
Casa Memoriala Petre Stefanescu-Goanga, traditionalul Concert de Craciun, in 
a~teptarea luminosului pr~znic al Na~terii Domnului. In cadrul manifestarii sugestiv 
intitulata Leru-i, Doamne, ler, Corul barbatesc Armonia, dirijat de preot profesor loan 
Pavaloiu, a incalzit sufletele celor prezen\i cu colinde traditionale romane~ti, iar 
grupul folk Genera{ii, condus de profesorul Dumitru Popescu, a sus\inut un recital de 
colinde ~i cantece de iarna. 

PASTORALA Corul barbatesc Armonia a continuat seria concertelor de 
colinde, fiind invitat sa participe, duminica, 22 decembrie 2019, la Ateneul Popular 
Mr.Gh Pastia din Focsani, unde s-a desfasurat cea de a XIX-a editie a Festivalului , , , 
Coral Na\ional Pastorala 

Noaptea Cercului de folk Vineri , 27 decembrie 2019, la Casa Memoriala 
Petre $tefanescu-Goanga a fost noapte alba! Nu a fost petrecere, nu a inceput 
Revelionul mai devreme, dar nimeni nu a doarmit, toata lumea a cantat, a citit, a 
recitat ~i s-a jucat! Casa de Cultura a Municipiului Braila a pregatit inca 0 Noapte a 
Cercului de folk, la care au participat membrii cercului, alaturi de prietenii ~i invita\ii 
lor. Chiar daca a inceput la ora 21.00 ~i s-a terminat a doua zi, la ora 9.00, seara a 
inclus foarte multe activitati care nu i-au plictisit pe participan\i. Pe parcursul celor 12 
ore, s-au cantat colinde ~i cantece de iarna, au fost prezentate/propuse carti , au avut 
loc recitaluri individuale sau de grup, a avut loc 0 sesiune de 
intrebari/raspunsuri/discu\ii, au fost vizionate concerte. Cum ne vad al\ii pe noi ~i noi 
pe al\ii a constituit tema unui joc la la care au participat to\i cei prezen\i, joc in care 
fiecare a notat pe 0 coala de hartie personalizata 0 parere anonima despre toti ceilal\i 
in parte. La sfar~itul jocului, fiecare participant a citit parerea celorla\i despre el. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
Ca obiective majore, in anul 2020, Casa de Cultura a Municipiului i~i propune 

continuarea organizarii Festivalului Concurs lntalnirea Umori$tilor, dupa succesul 
inregistrat cu primele doua edi\ii . De asemenea, Casa de Cultura i~i propune sa 
organizeze la un nivel calitativ superior celelalte trei festivaluri ale sale, respectiv 
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Seara de Mai - editia XI , intalnirea Epigrami$tilor - editia XXXIII, precum 91 
Festivalului Coral Armonifest - editia VII. 

3.3. TEATRUL "MARIA FILOTTI" BRAILA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 
Teatrul Maria Filotti din Bnlila este 0 institulie de prestigiu a teatrului 

romanesc, avand 0 tradilie de peste 170 de ani, dlntre care 70 de ani de activitate 
permanenta. Cladirea teatrului a fost construita In jurul anului 1850 ~i este azi un 
monument de arhitectura, aflat pe lista cladirilor care fac parte din patrimoniul cultural 
nalional. 

Funclional, cladirea teatrului este un complex cultural care cuprinde 3 sali de 
spectacole (de cca . 340, 1 00 ~i 75 de locuri), 1 sala de conferinle (160 de locuri), 0 

sala foyer (60 de locuri), doua foyere pentru manifestari expozilionale ~i expunere 
muzeala. Un hoi monumental, sali de repeti\ii, ateliere de crea\ie ~i produclie, 
biblioteca, magazii de costume, decoruri ~i recuzita , depozite pentru aparatura, 
cabine actori, centrala termica, birouri pentru administra\ie ~i secretariat literar, 
agentie teatrala, etc. 

in temeiul prevederilor OG nr. 21/2007, privind institu\iile ~i companiile de 
spectacole sau concerte, precum ~i desfa~urarea activitalii de impresariat artistic ~i a 
Legii nr. 353/2007, Teatrul Maria Filotti din Braila func\ioneaza In subordinea 
Consiliului Local Braila, ca institulie publica de cultura, de spectacole de repertoriu , 
cu personalitate juridica, ce realizeaza ~i prezinta produclii artistice. 

Finan\area Teatrului Maria Filotti din Braila se realizeaza din venituri proprii ~i 
subvenlii acordate de la bugetul local. 

Teatrul Maria Filotti din Braila este organizat ~i functioneaza In conformitate cu 
legisla\ia romana , pe baza regulamentului propriu de organizare ~i funclionare, 
aprobat prin Hotararea C.L.M. Braila nr. 309 din 30.1.2013 

Obiectivul principal II reprezinta promovarea valorilor cultural-artistice, 
autohtone ~i universale pe plan national ~i international, prin intermediul teatrului, 
vizand cre~terea nivelului de cultura ~i educatie al tuturor categoriilor de varsta ~i 
socio-profesionale. 

Misiunea Teatrului Maria Filotti din Braila, In calitatea sa de institu\ie publica 
de spectacole accesibila ~i relevanta pentru toate categoriile de public este de a oferi 
spectatorilor un numar ~i 0 diversitate mare de piese de teatru din repertoriul 
romanesc ~i universal, clasic ~i contemporan, avand ca scop excelenta artistica, 
plecand de la valoarea ~i tradilia ~colii romane~ti de teatru , cu inten\ia de a prospecta 
~i curentele teatrale contemporane. 

STRUCTURA PERSONALULUI PE SERVICII ~I COMPARTIMENTE 
Teatrul Maria Filotti Braila funclioneaza cu un numar de 74 posturi aprobate 

prin H.C.L.M nr.545/29.11 .2017 a Consiliului Local Municipal Braila, din care 6 
posturi de conducere 9i 68 de posturi de executie . 

Teatrul Maria Filotti Braila este condus de Director, angajat prin concurs de 
proiecte de management; 

- Contabil $ef; 
- Serviciul artistic, cu un efectiv de 29 de posturi, dupa cum urmeaza: 21 

actori din care 14 actori grad profesional lA, 4 actori grad profesional I (1 post 
vacant), 1 actor grad profesional II , 2 actori debutant, 2 regizori artistici grad 
profesional lA, 1 regizor artistic grad profesional I, 1 post vacant de scenograf grad 
profesional lA, 1 secretar literar, 1 pictor, 1 artist plastic, 1 machior; 
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- serviciul tehnic, scena, produclie !?i achizilii publice are in componenla 23 de 
posturi , repartizate astfel : 1 post de ~ef serviciu ~i 20 posturi de execulie. 

- birou administrativ, paza-pompieri are in componenla 8 posturi din care 1 
~ef birou, 1 ~ef formalie muncitori ~i 6 posturi de execulie; 

- biroul marketing-relalii publice compus din 7 posturi din care 1 ~ef birou ~i 6 
posturi de execulie; 

- compartimentul resurse-umane are in componenla 2 posturi din care 1 post 
de consilier juridic in prezent suspend at, titularul de post i~i desfa~oara activitatea pe 
baza de mandat la tribunalul Braila pe 0 perioada de 5 ani !?i 1 post de referent de 
specialitate; 

- compartimentul financiar-contabilitate are in componenla 3 posturi din care 2 
posturi de inspector de specialitate ~i 1 post de referent de specialitate. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL 
Realizeaza !?i sustine manifestari specifice, respectiv spectacole de teatru, 

festivaluri, proiecte !?i programe conform Proiectului de Management aprobat de 
Ordonatorul Principal de Credite, asigurand valorificarea potentialului artistic existent, 
stimuland inovatia !?i creativitatea colectivului artistic, in directia afirmarii personalitatii 
artistice !?i a educarii gustului publicului. 

Organizeaza !?i participa pe baza unor contracte !?i parteneriate la evenimente 
!?i actiuni cultural artistice realizate in colaborare, fie cu institutii publice de cultura, fie 
cu fundatii !?i asociatii culturale sau ob!?te!?ti. 

Participa la turnee, deplasari, festivaluri de profil organizate in tara !?i 
strainatate. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 

a) PREMIERELE ANULUI 2019 
Conform proiectelor angajate !?i propuse pe anul 2019, in 24 aprilie a ie~it la 

public, la Sala Mare, spectacolul True West de Sam Shepard, in regia lui VI ad 
Cristache, proiect cuprins in programul Tineri regizori, viziuni consacrate. Cu 0 

distribulie de exceplie: Emilian Oprea, Silviu Debu, Valentin Terente ~i Mihaela 
Trofimov, spectacolul a avut premiera oficiala in deschiderea Festivalului Zile §i Nop!.i 
de Teatru fa Braila (13 septembrie) . 

TRUE WEST - povestea a doi frali care se iubesc ~i se urasc cu patima, care 
au ales in viala trasee total diferite, fiecare dintre ei invidiindu-I pe al celui lalt, fiecare 
cautandu-~i locul in viala celuilalt. Lee ~i Austin , unul scenarist de succes, educat ~i 
cultivat, celalalt, vagabondul care a trait luni intregi in de~ert , invalat sa se descurce 
in orice spaliu ~i-n orice situalie, de profesie hoI ... aproape analfabet. Austin, tipul 
tributar societalii de consum care I-a creat ~i pentru care creeaza, ~i Lee, barbatul 
salbatic, ne~lefuit, violent in gesturi ~i-n limbaj, tulburat, nelini~tit , chinuit de ceva ce 
poarta in el. 

Spectacolul a fost seleclionat in Festivalul Nalional de Teatru (Bucure~ti , 20 
octombrie), fiind jucat la Teatrul Odeon iar recent a intrat in vederile juriului de 
preseleclie pentru Gala UN ITER, edilia 2020. 

o piesa extrem de jucata pe tot globul devine prin spectacolul lui Vlad 
Cristache 0 ocazie excelenta de probare a maturitalii trupei brailene, un spectacol 
puternic, emolionant ~i tulburator despre relaliile familiale in lumea contemporana. 

o prestalie actoriceasca exceplionala, 0 scenografie curajoasa ~i luxurianta a 
tanarului cuplu de scenografe Andreea Tecla - Madalina Niculae ~i 0 regie profunda, 
atenta la psihologia omului de azi. 

in 7 mai am programat in avanpremiera un alt titl u cfasic pentru teatrul modern 
al sec. XX, extrem de jucat ~i cu un imens succes la public, Do; pe un balansoar de 
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William Gibson, fn direc\ia de scena a marelui regizor Victor loan Frunza ~I 

scenografia Adrianei Grand . 
a poveste de iubire, 0 complicata relalie de dragoste dfntre un avocat ~i 0 

dansatoare, fntr-un New York imposibil. a femeie care atrage ca un magnet barbali 
nepotrivili, escroci sentimentali , cinici, victima perfecta, cea care ramfme deobicei 
singura , nefericita , fara de no roc ~i care fntr-o zi cunoa~te un barbat, primul din viala 
ei, care nu vrea sa profite de ea, cel care 0 transforma dintr-o persoana singuratica, 
plina de complexe, fntr-o femeie mandra de frumuselea ei. Insa acea zi minunata 
trece, dispare, odata cu cel care 0 iubise cu adevarat. 

Este un proiect foarte a~teptat de public ~i presa de specialitate din programul 
Mari regizori, mari spectacale. De la premiera sa a fost deseori programat, semn al 
succesului ~i recunoa~terii publicului brailean ~i datorita interpretarii magistrale a 
actorilor Corina Moise ~i Alin Florea ~i acest spectacol a avut premiera oficiala fn 
Festivalul Zile §i Nap!i de Teatru la Braila ( fn 14 septembrie) fiind programat pentru 
Sala Studio Bujor Macrin. 

$i acest titlu este fn aten\ia juriului de preselec\ie pentru Gala UN ITER 2020. 
In deschiderea Festivalului Zile §i Nap!i de Teatru la Braila (13 septembrie, 

Sala Studio Bujor Macrin) a fost prezentat fn premiera oficiala spectacolul 
Canversalie dupa inmormi!mtare de Yasmina Reza , proiect fn programul Camedia 
Tn fel §i chip fn regia binecunoscutului Vlad Massaci ~i scenografia Vandei Sturdza. 
Un titlu important din repertoriul mondial, 0 autoare foarte respectata ~i 0 distribu\ie 
de aur. Valentin Terente, Liviu Pintileasa, Monica Iva~cu, Ramona Gfnga, Dan 
Moldoveanu ~i Narcisa Novac. 

Ce se fntampla fntr-o familie "bine", fntr-o Franla ( sau alta lara, la alegere ... ) a 
zilelor noastre, fn ziua fnmormantarii Tatalui , acel pilon ~i exemplu ( vom vedea pe 
parcurs cat de bun ... ) pentru membrii ~i apropialii familiei.Cum cad ma~tile , cum se 
spun adevaruri crude, cum se fac si se desfac aliante, cum se sfarseste 0 seara a 

I , I , 

dezvaluirilor tulburatoare ... Suspans psihologic, ~ase partituri actorice~ti minunate ~i a 
reg ie "camerala" de mare subtilitate ~i profunzime. Criza Familiei? 

a poveste de familie aparent simpla, nespectaculoasa dar de 0 tensiune 
latenta ~i un dramatism bine sus\inut de prestigioasa distribu\ie. 

In rezumat un proiect de prestigiu al teatrului nostru, beneficiind ca ~i celelalte 
doua premiere evocate de comentarii elogioase ale presei de specialitate ~i de 0 

primire atenta ~i entuziasta a publicului brailean. 
Joi, 3 octombrie a vazut luminile rampei ce-a de-a patra premiera a anului , 

respectiv piesa Jacul de Dimitar Dimitrov, fn programul Incursiune Tn universul 
capilariei. 

"Jocul" este un spectacol de autor al lui Dimitar Dimitrov - regizar ~i director al 
Teatrului "Vasil Drumev" din Shumen, Bulgaria . De~i piesa nu are caracter didactic, 
ci doar propune 0 tema de gandire, subiectul ales nu este fntamplator. Mediul on
line care Ii surprinde pe tinerii din ziua de azi ~i care poate avea efecte terifiante 
asupra unora dfntre ei, ducand pana la dependenla de viala virtuala ~i ruperea de 
realitatea fnconjurataare care nu Ie poate satisface nevoile ~i nu Ie poate gasi solulii 
la problemele pe care Ie fntampina. 

Este un proiect interna\ional , parte a Acordului de Infra\ire fntre Municipalita\ile 
Braila ~i Shumen (Bulgaria) . Spectacolul se adreseaza adolescen\ilor ~i tinerilor fntre 
9-15 ani, dar de fapt tema spectacolului , alienarea tinerilor ~i nu numai prin folosirea 
excesiva a internetului, este 0 \inta comuna ~i celorlalte genera\ii. La premiera 
spectacolului au fost prezente personalita\i de prima marime ale ambelor 
municipalita\i.Spectacolul a fost deja subiectul unei fntalniri ~i discu\ii fntre realizatori 
~i tinerii spectatori, cu sprijinul Inspectoratului $colar al Jude\ului Braila ~i a unor 
sociologi ~i psihologi. 
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Este un succes important de public ~i 0 dovada In plus ca teatrul este nu 
numai delectare, divertisment ci ~i un factor de educare a publicului. De fapt acest 
spectacol este invitat sa participe In luna mai 2020 la Festivalul dramaturgiei bulgare 
Drama nouii de la Shumen. 

In ultimele zile ale anului a fost prezentat In stadiu de repetitie generala, iar pe 
19 ianuarie 2020 In avanpremiera cea de-a V-a premiera, Asta-i tinere/ea noastrii 
de Kenneth Lonergan, In regia lui Radu lacoban ~i scenografia lui Tudor Prodan. Un 
titlu de mare succes In anii 1980 pe Broadway al dramaturgului american ~i dedicat 
In principal adolescentilor ~i tinerilor Intre 14 - 20 ani. 

Piesa lui Kenneth Lonergan a stat la baza unor productii impresionante pe 
Broadway ~i West End, aVlndu-i In distributie pe deja celebrii Matt Damon ~i Jake 
Gylenhall. 0 poveste fascinanta despre noptea maturizarii, despre intrarea In viata 
reala ~i renuntarea la teribilism. 

Proiectul face parte din programul Laboratorul de teatru Avantgarde. 
Distributia este una surprinzatoare, ca valoare In comparatie cu tineretea interpretilor, 
respectiv Ciprian Chiriche~ (colaborator ~i speram viitor actor angajat al Teatrului, 24 
ani), Blanca Doba (nou angajata prin concurs, 24 ani) ~i Nicholas Catianis (nou 
angajat prin concurs, 27 ani). Trei tineri actori, redutabili, un text emotionant ~i cald, 
mesaje pozitive ~i raspunsuri plauzibile la chestiunea atat de spinoasa a relatiilor 
tinerilor de azi cu trairile lor, despre aspiratiile, visele, rebeliunile ~i apoi maturizarea 
lor. Un mare succes la public, speram 0 relntoarcere spectaculoasa a adolescentilor 
~i tinerilor pana In 18 ani In salile de spectacol ~i, mai ales debutul exceptional al 
unor actori talentati In teatrul nostru, ce resimtea de cativa ani lipsa unor tineri colegi. 

b. Programul Stagiunea curentii. 
Pe langa aceste 5 premiere mentionate mai sus am dedicat 0 perioada ~i 0 

atentie deosebita reluarii ~i refacerii a peste 10 titluri din stagiunile precedente 
precum: Gaite/e, Papagalita !ji curcanul, Jocul de-a vacanta, Jacques !ji 
stiipanul siiu, Jake !ji femeile lui, Schimb urgent ... Trei surori, Rege/e go/, Viata 
nu te intreabii niciodatii nimic, Biidiiranii, Barbati, femei si viata dintre ei, 8 
Femei, Printul nefericit, Catiireata chealii, Before Breakfast. ' , , , 

c. Din programul Lectia de Teatru am realizat: 
Din PROGRAMUL "LECTIA DE TEATRU" am realizat trei Intalniri cu publicul 

In cadrul Proiectului Divanele T.M.F. ~i un numar de 5 spectacole invitate In cadrul 
Proiectului T.M.F. Independent, precum ~i un spectacol indus In Programul Lectia 
de teatru . 

TMF Independent 
- CONU LEONIDA FATA CU REACTIUNEA de Ion Luca Caragiale, regia 

Florin Lila (2 martie) Cu: Cristina Casian, Florina Gleznea, lonut Grama- 0 productie 
UNTEATRU, BUCURESTI 

- TE-AI GANDIT'VREODATA? Recital extraordinar de poezie ~I Jazz -
poeme de CLAUDIA MOTEA (21 aprilie) Concept, scenariu, muzica ~i regie: LUCIAN 
SABADOS 

- 0 RELATIE DESCHISA de Dario Fo ~i Franca Rame, regia Ana loana 
Macaria (11 mail Cu: Andreea Bibiri ~i Lucian Pavel - 0 productie: TEATRUL DE 
ARTA, BUCURE$TI 

- CINCI ORE CU MARIO de Miguel Delibes, regia Mariana Camara~an (19 
oct.) Cu: Florina Gleznea -0 productie: UNTEATRU, BUCURE$TI 

- DE TREI ORI FEMEIE adaptare libera dupa Aldo Nicolaj cu CLAUDIA 
MOTEA (30 nov.) Regie artistica, adaptare pentru scena, scenografie ~i univers 
son or: LUCIAN SABADOS - Producator: LlBRIS Bra~ov 
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LECTIA DE TEATRU 
TOTUL E FOARTE NORMAL, de Alexa Bacanu, regia Leta Popescu( 4 nov.). 

Un spectacol pentru parin\i l?i adolescen\i de 11 - 15 ani. Centrul de Teatru 
Educational REPLICA, Bucuresti . 

d. Programul TMF!ji oaspete!ji gazda 
1. Festivalul International Zile si Nopti de Teatru la Braila. 
Tn perioada 13 - 22 septembrie 'a avut'loc edi\ia a 13-a , cu tema generoasa 

Criza familiei Tn lumea contemporana. 17 spectacole prezentate In 10 zile l?i dedicate 
sarbatoririi a 70 de ani de existen\a a Teatrului nostru ca institu\ie profesionista de 
spectacole; 3 premiere brailene prezentate In deschiderea Festivalului (13 l?i 14 
septembrie) multe trupe din Bucurel?ti l?i mai pu\ine din tara (Gala\i, Arad) l?i 3 trupe 
din strainatate (Republica Moldova, Fran\a l?i Bulgaria) . 

o edi\ie cu participare interna\ionala, cu 0 sec\iune teoretica mai consistenta 
decat la edi\iile precedente (5 lansari de carte, editarea Monografiei TMF-70, orizont 
monografic, redactata de prof. loan Munteanu, confec\ionarea de plachete l?i ceasuri 
ornamentale de ceramica cu efigia teatrului la aniversarea celor 70 de ani de 
existen\a l?i oferirea de Diplome de Excelen\a trupelor participante l?i unor importante 
personalita\i de la sec\iunea teoretica. 

2. Festivalullnternational Mihail Sebastian. 
Tn perioada 31 octombrie -2 noiembrie s-a desfal?urat cea de-a VII-a edi\ie a 

acestui Indragit festival , organizat de Federa\ia Comunita\ilor Evreiel?ti din Romania , 
Ministerul Culturii , Primaria Braila, Consiliul Judetean Braila, Teatrul Maria Filotti, 
Muzeu de Istorie Carol I l?i Biblioteca Jude\eana Panait Istrati Braila. Pe langa 
sec\iunea teoretica substan\iala ca program, ca Intotdeauna, au fost prezentate 2 
spectacole profesioniste, In interpretarea Teatrului Mihai Eminescu din Botol?ani Zeul 
macelului de Yasmina Reza, In 1 noiembrie l?i Steaua fara nume de Mihail 
Sebastian cu Teatrul Bacovia din Bacau (2 noiembrie) l?i alte spectacole de mai mici 
dimensiuni, cu artil?ti israelieni (Trupa Karov din Tel Aviv) l?i romani. 

e. Prezenta in Festivaluri ~i deplasiiri la Bucure~ti sau alte centre 
teatrale: 

1. BADARANII de Carlo Goldoni , regia Petru Vutcarau . Spectacol prezentat la 
Teatrul "Fani Tardini "Galati , 29 martie 2019; 

2. BEFORE BREAKFAST de Eugene O'Neill, regia: Andrei l?i Andreea Grosu. 
Spectacol prezentat In cadrul FESTIVALUL DE TEATRU SCURT - ORADEA, 4 iunie 
2019; 

3. BEFORE BREAKFAST de Eugene O'Neill , regia: Andrei l?i Andreea Grosu. 
Spectacole prezentate In cadrul FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TEATRU -
SIBIU, 17 iunie 2019; 

4. TARTUFFE de Moliere, regia Alexandru Mazgareanu. Spectacol prezentat 
In cadrul FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TEATRU "MITURILE CETATII "
CONSTANTA, 25 iunie 2019; 

5. TRUE WEST de Sam Shepard, regia Vlad Cristache. PREMIERA 
OFICIALA - Festivalul Zile l?i Nop\i de Teatru, 13 sep. 2019; 

6. CONVERSATIE DupA TNMORMANTARE de Yasmina Reza , regia Vlad 
Massaci . PREMIERA OFICIALA - Festivalul Zile l?i Nop\i de Teatru, 13 sept. 2019; 

7. 001 PE UN BALANSOAR de William Gibson, directia de scena Victor loan 
Frunza. PREMIERA OFICIALA - Festivalul Zile l?i Nop\i de Teatru, 14 sept. 2019; 

8. SCHIMB URGENT ... TREI SURORI" de Nagle Jackson, regia Lucian 
Sabados. Spectacol prezentat In FEST(IN ) pe Bulevard - Teatrul Nottara Bucurel?ti, 
17 oct. 2019; 
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9. TRUE WEST de Sam Shepard, regia Vlad Cristache. Spectacol prezentat 
in Festivalul National de Teatru - Bucure~ti , 20 oct. 2019; 

10. BEFORE BREAKFAST de Eugene O'Neill , regia : Andrei ~i Andreea 
Grosu. Spectacol prezentat in Festivalul Na\ional de Teatru-Bucure~ti, 21 oct. 2019; 

11 . BEFORE BREAKFAST de Eugene O'Neill, regia: Andrei ~i Andreea 
Grosu. Spectacol prezentat in Festivalul Interna\ional al Teatrului de Studio Pite~ti, 3 
nov. 2019; 

12. CANTAREATA CHEALA de Eugene lonesco, regia Radu lacoban. 
Spectacol prezentat in FEST-FDR 2019 Timi~oara , 17 nov. 2019; 

13. BEFORE BREAKFAST de Eugene O'Neill , regia: Andrei i?i Andreea 
Grosu. Spectacole prezentate in cadrul Festivalului Daliangshan International 
Theatre Festival China , 27-28 nov. 2019 
Ctrtd I t/b f' en ra Iza or e pro ~rame prolec e ene IClar 
Nr. PROGRAMUL TIPUL Nr. Nr. Nr. beneficiari 
Crt. PROIECTULUI proiecte spectacole Pliititori Neplatitori 
1 Stagiunea 12 53 8544 788 

curenta 
2 Spectacole + 2 Gratuite 6800 

evenimente in 28 
parteneriat cu vanzare 3140 913 

22 
3 Comedia in fel Conversatie 1 3 182 91 , 

iii chip dupa 
inmormiintare 

4 Mari regizori, Doi pe un 1 13 810 222 
man balansoar 
spectacole 

5 Laboratorul de Asta-i 1 - - 80 
teatru tineretea , 
Avantgarde noastra 

6 Incursiune in Jocul 1 8 1529 121 
universal 
copilariei 

7 Tineri regizori, True West 1 6 816 436 
viziuni 
consacrate 

8 Lectia de TMF 1 4 373 28 
teatru Independent 

Repetitii 1 
generale cu 
public 

9 TMF iii gazda Festivalul Zile 1 20 2965 1109 
iii oaspete iii Nopti de 

Teatru la 
Braila - ed ilia 
a XIII-a 

10 TMF iii gazda Festivalul 1 2 505 60 
iii oaspete Interna\ional 

Mihail 
Sebastian -
editia a VII-a 
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11 Total Total 
proiecte spectacole 
23 159 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
I. Premiere teatrale 

Total Total 
benef. benef. 
Platitori Invitati 
18.864 10.648 

- Steaua fara nume de Mihail Sebastian. regia Cristian Ban, in cadrul 
Programului Teatrul Dunarean - de la izvoare pana la Mare. 

Data preliminara a premierei 27 martie 2020 - Sala Mare 

Un proiect din Programul Laboratorul de Teatru Avantgarde. Premiera 
preliminata - 28 februarie 2020. 
A douasprezecea noapte de William Shakespeare, regia Sanziana 
Stoican, proiect in programul Tineri regizori, viziuni consacrate . Premiera 
preliminata - 23 mai 2020, Sala Mare. 
Dama cu camelii, Sala Mare, adaptare dupa Alexandru Dumas-fiul. Regia 
Radu 

Nichifor, proiect in Programul Teatru clasic - provocari moderne. Premiera in 
deschiderea edi\iei a 14-a a Festivalului Zile ~i Nopti de Teatru la Braila - 12 
septembrie 2020. 

Acum sau niciodata de Vladimir Krasnogorov in regia lui Lucian Sabados, 
proiect in programul Comedia in fel ~i chip. Premiera preliminata - 13 
noiembrie 2020. 

II. Alte manifestari cu caracter teatrall?i cultural in afara stagiunii: 

15 ianuarie: Sarbatorirea celor 170 de ani de la na~terea lui Mihai 
Eminescu \,i a ZileiCulturii Nationale prin prezentarea Recitalului poetic -
Scrisori Eminesciene in regia \,i interpretarea actorului George Custura. 
26 februarie: organizarea in parteneriat cu Primaria Braila a manifestarii de 
Dragobete; 
1 Martie: Manifestari organizate cu ocazia Zilei Femeii - premiera oficiala in 
6 martie \,i spectacole invitate (Filarmonica Lyra \,i altele) . 
27 martie: Sarbatorirea Zilei Mondiale a Teatrului \,i premiera oficiala 
Steaua fara nume. 
15 aprilie - 24 aprilie: manifestari dedicate Sfintelor Sarbcitori de Pa~ti \,i a 
Saptam{mii Luminate. 
9 mai Sarbatorirea Zilei Europei 
1 - 10 iunie: Manifestari dedicate Zilei Intemationale a Copilului 
(Manifestari proprii \,i spectacole invitate). 
27 iulie -9 august: cea de-a 25-a edi\ie Jubiliara a Concursului ~i 

Festivalului International deCanto Darclee. 
8 - 15 august: Zilele Municipiului Brai/a: Organizarea Maratonului de Jazz 
si Blues si aParadei Modei. , , 
12 - 20 septembrie: cea de-a 14-a edi\ie a Festivalului International Zile ~i 

Nopti de Teatru la Braila. 
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29 - 31 octombrie: editia cu nr. 8 a Festivalului International Mihail , , 
Sebastian. 
Noiembrie: organizarea Concursului National de Comedie a liceelor $tefan 
MihiiilescuBriiila. 
1-6 decembrie Aniversarea Zilei Nationale a Romaniei ~i a SarbBtorii 
Patronului 

Spiritual al Brailei Sf. Nicolae. 

III. Participari la Festivaluri Gale de Teatru 2020. 
-mai - Festivalul International NOUA DRAMA Shumen , Bulgaria ; 
-mai -iunie - Festivalul BUzAu IUBE~TE TEATRU, Buzau ; 
-iunie -Festivalullnternational de Teatru de la Sibiu ; 
-iunie - Festivalului Inter~ational de Teatru MITURILE CETATII , Constanta; 
-sept-oct. .- Festivalului de Teatru EXCELSIOR TEEN-FEST, Bucuresti ; 
-oct.- Festivalul National de Comedie , Galati; 
-oct. -Festivalullnternational de Teatru FEST(in) pe Bulevard; 
-oct. Festivalul International Mihail Sebastian, Braila 
-oct. -nov. Festivalul National de Teatru , Bucuresti ; 
-nov.- Festivalul International al Teatrului de Studio , Pite~ti ; 
-nov.- FEST-FDR, Timi~oara 
-nov.- Festivalullnternational de Teatru Clasic, Arad 

3.4. TEATRUL DE pApU$1 BRAILA 

STRUCTURA $1 COMPONENTA 

Teatrul de Papu~i Braila, este 0 institutie publica de cultura, cu personalitate 
juridica, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local Municipal Braila. Teatrul 
de Papu~i este finantat de la bugetul local a Municipiului Braila ~i din venituri proprii. 
Are ca obiectiv principal de activitate realizarea de spectacole specifice profilului, intr
o paleta larga ~i diversificata de genuri ~i stiluri de creatie teatrala, care urmare~te cu 
prioritate valorificarea ~i promovarea opere lor dedicate copiilor ~colari ~i pre~colari. 

Teatrul de Papu~i Braila, conform organigramei aprobata prin H.C.L.M. 
nr.165/16.04 .2019, are in structura sa patru compartimente, astfel: 

a) Compartimentul artistic cu 10 posturi; 
b) Compartimentul scena cu 4 posturi ; 
c) Compartimentul ateliere-produclie cu 4 posturi; 
d) Compartimentul financiar-contabil, intrelinere, paza, conducatori auto cu 9 

posturi; 
Sintetizand, Teatrul de Papu~i Braila conform organigramei ~i statului de 

functii , deline un total de 28 de posturi din care 2 de conducere ~i 26 de execulie. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 , 

In anul 2019 Teatrul de Papu~i Braila a p'us in scena trei noi"piese, in 
premiera, astfel: 

a) Jack si vrejul de fasole - dupa Joseph Jabobs, in regia lui Geo Balint. 
Premiera a avut loc pe data de 21 aprilie 2019. 

b) Peripetiile ... domnului Goe - dramatizare dupa I.L. Caragiale, in regia lui 
Geo Balint. Premiera a avut loc pe data de 29 septembrie 2019. 
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c) Magia fulgilor de nea - Tn regia Georgetei Lozinca. Premiera a avut loc pe 
data de 8 decembrie 2019. 

in cursul anului 2019 Teatrul a participat la 4 festivaluri din tara !iii strainatate, 
astfel: 

a) Tn perioada 27 mai - 2 iunie 2019 la editia a V-a a Festivalului International 
de Teatru pentru Copii "Arlechino"- Caravana Pove!iitilor de la Bra!ii0v. 

b) la a IV-a editie a Festivalului International de Teatru "Miturile cetatii" de la 
Constanta, Tn perioada 20 - 30 iunie 2019. 

c) Tn perioada 15 - 24 octombrie 2019 la Festivalul International "Teatru fara 
Frontiere la Cahul" de la Cahul, Republica Moldova. 

d) la editia a XXIII-a a Festivalului International al Teatrului de Studio ~i de 
Forme Noi de la Pite!iiti, Tn perioada 1 - 10 noiembrie 2019. 

o realizare proprie, deosebita ~i de mari dimensiuni pentru Teatrul de Papu!iii 
Braila este Festivalul International de Teatru pentru Copii !iii Tineret "Carabu!ii", care 
Tn 2019 a ajuns la a VI-a editie !iii care se desfa!ii0ara anual Tn cadrul manifestarilor 
dedicate Zilelor Municipiului Braila. La aceasta ultima editie (11-15 august 2019) au 
participat un numar de 8 teatre profesioniste de profil din tara !iii strainatate ~i 5 
asociatii sau institutii culturale !iii de Tnvatamant, care au oferit publicului brailean 
peste 28 de reprezentatii artistice Tn diverse locatii , Tn aer liber, din municipiul Braila . 
Mentionez ca acest festival a fost organizat Tn colaborare cu Primaria Municipiului 
Braila . 

Alte activitati specifice desfa!iiurate de institutia noastra Tn anul recent Tncheiat, 
au fost urmatoarele: 

• Pe data de 15 ianuarie 2019, cand este aniversata Ziua Culturii Nationale, a 
fost organizata "Ziua Portilor Deschise" pentru copiii care au vizionat spectacolul 
"Amintiri din copilarie". 

• in zilele de 19 ianuarie, 9 februarie !iii 23 februarie 2019 Tn colaborare cu 
Braila Mall, au fost sustinute reprezentatii artistice pentru copiii prezenti Tn centrul 
comercial. 

• in ziua de 24 ianuarie 2019 am desfa!iiurat activitatea intitulata "Unirea 
Principatelor Romane - Mai mult decat 0 poveste" cand Tnainte de spectacole 
managerul teatrului Tmpreuna cu un actor le-a explicat copiilor despre importanta !iii 
semnificatia evenimentului de la 24 ianuarie 1859. 

• Pe data de 13 februarie 2019, cand este aniversata ziua de na!iitere a marelui 
dramaturg I.L. Caragiale - Tn cadrul programului "Atelierele Carabu!iiului" copiii de la 
~coala Gimnaziala "I.L. Caragiale" Braila au beneficiat de spectacole specifice 
proiectului intitulat "Creanga !iii Caragiale - prietenii copiilor". 

• Pe data de 23 februarie 2019 d-na manager a participat, Tn calitate de 
pre!iiedinte al juriului, la a II-a editie a Festivalului Judetean de Teatru ~colar "Micii -
Mari Actori ", organizat la ~coala Gimnaziala "Mihai Viteazul" Braila . 

• Pe data de 25 februarie 2019 a fost organizata "Ziua Portilor Deschise" pentru 
copiii de la Gradinitele nr.51 !iii nr.55 din Braila . 

• in cadrul programului "Experiente teatrale" pe data de 26 februarie 2019, 
Ateneul din la!iii a sustinut doua reprezentatii , pe scena Teatrului de Papu~i Braila, cu 
piesa "Aventuri cu d-I Goe". 

• Pe data de 8 martie 2019 Teatrul de Papu!iii Braila Tmpreuna cu Inspectoratul 
~colar Judetean Braila, a oferit doua spectacole gratuite cu ocazia Zilei 
Internationale a Femeii, evenimentul intitulandu-se "Un 8 Martie cu zambete". 

• Tot cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, doamnele !iii domni!iioarele au fost 
invitate sa admire 0 expozitie de portrete semnata de Paul Petrov, intitulata "Pentru 
tine mama draga '''. 
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• Pe data de 12 martie 2019 copiii comunitalii elene din municipiul Braila au 
participat la spectacole specifice programului "Carabu;;ul Social"-proiectul "Carabu;;ul 
Multicultural". 

• Pe data de 14 martie 2019 in cadrul programului "Atelierele Carabu!?ului" 
copiii de la ~)coala Gimnaziala "Ion Creanga" Braila au beneficiat de spectacole 
specifice proiectului intitulat "Creanga !?i Caragiale - prietenii copiilor". 

• incepand cu anul 2017, ASSITEJ impreuna cu ITI International Theatre 
Institute ;;i UNIMA Union Internationale de la Marionnette, celebreaza "Saptamana 
Mondiala a Artelor Interpretative", ce reune!?te Ziua Mondiala a Teatrului pentru Copii 
!?i Tineret (20 martie), Ziua Mondiala a Teatrului de Papu!?i (21 martie) !?i Ziua 
Mondiala a Teatrului (27 martie). Cu ocazia acestor zile, Teatrul de Papu:;;i Braila !?i
a deschis por1ile, iar copiii venili la spectacole au avut ocazia sa interaclioneze cu 
actorii ;;i papu!?ile. 

• Teatrul de Papul?i a fost partener in cadrul proiectului judelean "Pove!?tile 
Lizucai" organizat de Gradini\a cu program prelungit nr.7 "Lizuca". Cu ocazia Zilei 
Mondiale a Teatrului de Papul?i s-a desfal?urat activitatea "Micul povestitor devine 
mare actor !". 

• Odata cu sosirea primaverii, Teatrul de Papu!?i Braila a organizat evenimentul 
"Ziua Portilor Deschise". Cu aceasta ocazie, copiii din ciclul gimnazial al Liceului 
Pedagogic "D. P. Perpessicius" Braila au avut posibilitatea sa descopere culisele 
Teatrului de Papu;;i, acolo unde povel?tile incep sa prinda viala. Micii vizitatori au fost 
impresionali de modul in care sunt construite papu!?ile la ateliere I?i de faptul ca 
actorii au interac\ionat cu ei, aratandu-Ie modul de manuire al papu!?ilor. Evenimentul 
a avut loc pe data de 25 martie 2019. 

• in perioada 25 - 31 martie 2019 Teatrul de Papu!?i Braila a organizat, zilnic, 
activita\i specifice "Zilelor Portilor Deschise" la care au participat copii de la 6 institu\ii 
de invalamant din Braila. 

• Pe data de 28 martie 2019 copiii comunitalii etniei romilor din municipiul Braila 
au participat la spectacole specifice programului "Carabu!?ul Social"-proiectul 
"Carabu;;ul Multicultural". 

• Pe data de 4 aprilie 2019 in cadrul programului "Atelierele Carabul?ului" copiii 
de la $coala Gimnaziala "Ion Creanga" Braila au beneficiat de spectacole specifice 
proiectului intitulat "Creanga !?i Caragiale - prietenii copiilor". 

• Pe data de 13 aprilie 2019, in colaborare cu Braila Mali a fost sus\inuta 0 

reprezentalie pentru toli copiii prezenli in centrul comercial . 
• in zilele de 15, 16 !iii 17 aprilie 2019 in colaborare cu primariile comunelor 

respective au fost sus\inute spectacole pentru copiii din satul Tataru, comuna 
Gemenele !iii comuna Gropeni. Aceste spectacole s-au incadrat in cadrul programului 
intitulat "Carabu;;ul vine !?i pe strada mea !". 

• Pe data de 17 mai 2019 Teatrul de Papu!?i Braila a ob\inut Diploma de 
gratitudine pentru organizarea Festivalului de Crealie !?i Interpretare "Ana Blandiana" 
- edilia a VIII-a 2019. 

• Pe data de 8 mai 2019 copiii comunitalii lipovenilor din municipiul Braila au 
participat la spectacole specifice programului "Carabu!iiul Social"-proiectul "Carabu!?ul 
Multicultural". 

• in perioada 10 - 12 mai 2019 la Festivalul Florilor, in colaborare cu Prima ria 
Municipiului Braila, Teatrul de Papul?i a sus\inut 0 serie de spectacole. 

• De Ziua Europei, pe data de 9 mai 2019, au fost oferite doua reprezenta\ii 
pentru copiii din cadrul a 4 unita\i de inva\amant din municipiu, cand inainte de 
spectacole managerul teatrului impreuna cu un actor le-a explicat copiilor despre 
semnifica\ia acestei zile. 
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• De Ziua Internationala a Copilului , pe data de 1 iunie 2019 , Teatrul a sustinut 
un spectacol pentru copiii salariatilor, in cadrul evenimentului "Ziua POr(ilor Deschise 
la Yazaki". 

• Tn perioada 31 mai - 2 iunie 2019 la editia a II-a a Festivalului Dulciurilor, in 
colaborare cu Primaria Municipiului Braila, Teatrul de Papu9i a sustinut 0 serie de 
spectacole , a organizat ateliere de creatie pentru copii 9i defilarea personajelor din 
pove9ti 9i desene animate. 

• Pe data de 4 iunie 2019, in cadrul programului "Carabu9ul vine 9i pe strada 
mea", s-a efectuat 0 deplasare in comuna Cazasu unde a fost sustinut un spectacol 
pentru copiii din localitate. 

• Pe data de 17 iunie 2019 , colectivul Teatrului a efectuat 0 deplasare la Barlad 
unde a sustinut un spectacol pentru copiii din acest ora9' 

• Pe data de 4 iulie 2019 Teatrul de Papu9i , prin personajul Unchiul Sam, a citit 
Declaratia de Independenta in cadrul evenimentului Independence Day. 

• Tn cadrul Festivalului Florilor de Toamna desfa9urat in perioada 6 - 8 
septembrie 2019, Teatrul a sustinut un spectacol pentru copii. 

• Tn perioada 13 -15 septembrie 2019 la Festivalul Dulciurilor, in colaborare cu 
Primaria Municipiului Braila 9i Consiliul Judetean Braila, Teatrul de Papu9i a sustinut 
o serie de spectacole, a organizat ateliere de creatie pentru copii 9i defilarea 
personajelor din pove9ti !?i desene animate. 

• Pe data de 4 octombrie 2019 in cadrul programului "Carabu9ul vine 9i pe 
strada mea", s-a efectuat 0 deplasare in satul Li!?coteanca, comuna Bordei Verde 
unde a fost sustinut un spectacol pentru copiii din localitate. 

• Pe data de 9 octombrie 2019 in cadrul programului "Atelierele Carabu!?ului" 
copiii de la $coala Gimnaziala "I.L. Caragiale" Braila au beneficiat de spectacole 
specifice proiectului intitulat "Creanga 9i Caragiale - prietenii copiilor". 

• Pe data de 11 octombrie 2019 , la invitatia Centrului Judetean de Cultura si , , , 
Creatie Calara9i, ne-am deplasat in acest municipiu unde am sustinut spectacolul 
"Ursul pacalit de vulpe" in cadrul evenimentului intitulat Toamna Culturala. 

• Pe data de 12 octombrie 2019, in colaborare cu Braila Mall a fost sustinuta 0 

reprezentatie pentru toti copiii prezenti in centrul comercial. 
• Tot pe data de 12 octombrie 2019 managerul institutiei , la invitatia Teatrului 

pentru Copii !?i Tineret "Calutul de mare" din Constanta, a participat la deschiderea 
stagiunii cu premiera spectacolului Degetica in regia lui Toma Hogea. 

• Pe data de 23 octombrie 2019 in cadrul programului "Atelierele Carabu!?ului" 
copiii de la $coala Gimnaziala "Ion Creanga" Braila au beneficiat de spectacole 
specifice proiectului intitulat "Creanga 9i Caragiale - prietenii copiilor". 

• Tn ziua de 24 octombrie 2019 in colaborare cu primaria comunei Cazasu au 
fost sustinute spectacole pentru copiii din aceasta localitate in cadrul programului 
intitulat "Carabu9ul vine 9i pe strada mea !". 

• Tn perioada 26 - 27 octombrie 2019, managerul Teatrului a participat la editia 
a VI-a a Conferinlei Nationale a Managerilor Culturali din Romania ce s-a desfa!?urat 
la Ministerul Culturi i. 

• Pe data de 9 noiembrie 2019, in colaborare cu Braila Mall a fost sustinuta 0 

reprezentatie pentru toli copiii prezenti in centrul comercial. 
• Tntre 9 - 10 noiembrie 2019 Teatrul de Papu9i a fost unul din partenerii 

Festivalului de teatru independent pentru copii "Hai la teatru in Sun Plaza" Bucure!?ti 
9i unde managerul teatrului a fost membru al juriului. 

• Pe data de 20 noiembrie 2019 copiii comunitatii lipovenilor din municipiul 
Braila au participat la spectacole specifice programului "Carabu9ul Social"-proiectul 
"Carabu!?ul MUlticultural". 
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• Pe data de 21 noiembrie 2019 Teatrul de Papu~i a fost vizitat de copiii ~colii 
Gimnaziale din comuna Vadeni , care Tmpreuna cu prietenii lor din \ari europene au 
participat la proiectul " If I were a teacher !". 

• In perioada 3 - 20 decembrie 2019 Teatrul de Papu~i a organizat campania 
intitulata "Mo!;> Craciun po\i fi !;>i tu !". In cadrul acestei campanii au fost donate jucarii, 
haine care apoi au fost oferite copiilor proveni\i din familii cu mai pu\ine posibilita\i din 
comuna Cazasu ~ i satul Lacul Sarat. 

• Pe data de 6 decembrie 2019 s-a desfa~urat actiunea "De Mo!;> Nicolae la 
Teatrul de Papu!;>i Braila" unde copiii din 11 unita\i de Tnva\amant au avut ocazia de a 
viziona doua spectacole dedicate acestei zile. 

• In perioada 6 - 22 decembrie 2019 Tn cadrul programului "Ziua Portilor 
Deschise", Teatrul a organizat evenimentul Casuta cu pove$ti, unde copiii au 
beneficiat de viz ita lui Mo!;> Craciun care le-a spus pove~ti , au facut fotografii , au spus 
poezii ~i s-au distrat alaturi de acesta. 

• Pe data de 9 decembrie 2019 copiii comunita\ii elene ~i comunita\ii etniei 
romilor din municipiul Braila au participat la spectacole specifice programului 
"Carabu~ul Social"-proiectul "Carabu~ul Multicultural". 

• Pe 14 decembrie 2019 a fost deschis Ora~elul Copiilor unde Teatrul a avut 0 

contribu\ie majora. 
• In perioadele 14-15 decembrie!;>i 20-22 decembrie 2019 Teatrul de Papu!;>i Tn 

colaborare cu Primaria Braila !;>i Liceul de Arte "H. Darclee" Braila a organizat 
evenimentul Casuta lui MO$ Craciun din parcul Monument. 

• Teatrul de Papu!;>i Tn parteneriat cu Spitalul Judetean de Urgenta, Mall Braila !;>i 
Primaria Municipiului Braila, Tn cadrul campaniei "Uite, vine Mo!;> Craciun !", a Tmpartit 
cadouri !;>i ganduri bune copiilor interna\i Tn sec\ia de pediatrie a spitalului, pe data de 
20 decembrie 2019. 

In anul recent Tncheiat Teatrul de Papu~i Braila a sus\inut un numar de 219 
spectacole la care au participat 13.766 de spectatori platitori din urma carora s-au 
Tncasat 103.584 lei. 

Foarte mul\i spectatori neplatitori au participat ~i la alte tipuri de manifestari 
culturale la care Teatrul de Papu~i a fost partener, cum ar fi : Ziua Copilului, Zilele 
Municipiului Braila, Ziua Marinei, manifestarile dedicate Stantului Nicolae patronul 
spiritual al municipiului Braila, Oraselul copiilor etc. 

In cursul anului 2019 TeatnJI de Papusi Braila a elaborat 0 noua organigrama 
care a fost aprobata prin H.C.L.M. nr. 165/16:04.2019. In anul recent Tncheiat au fost 
elaborate urmatoarele regulamente interne: Regulamentul de Ordine Interioara (Tn 
luna februarie), Regulamentul de Evaluare a performan\elor profesionale individuale 
ale personalului TPB (Tn aprilie) ~i Codul de Conduita Etica a personalului TPB (Tn 
luna mail . 

In ceea ce prive~te domeniul resurselor umane, Teatrul a organizat 2 
concursuri , unul Tn luna iunie 2019 si altul Tn luna octombrie 2019, pentru ocuparea 
unor func\ii vacante din comparti~entul artistic. In urma concursului din luna 
octom~rie au fost ocupate 2 posturi de actor-manuitor papu~i debutant. 

In anul 2019 Teatrul de Papu~i Braila a avut multiple colaborari cu diverse 
institu\ii ~i organiza\ii din municipiu, cum ar fi: Prima ria Municipiului Braila, Consiliul 
Jude\ean Braila, Teatrul Maria Filotti, Muzeul Brailei Carol I, Casa de Cultura a 
Municipiului Braila, Biblioteca Jude\eana Panait Istrati, Inspectoratul ~colar Jude\ean 
Braila , Liceul de Arta Hariclea Darclee Braila, ~coala Populara de Arte Vespasian 
Lungu, Spitalul Jude\ean de Urgen\a Braila, Asocia\ia Culturala Livada, Braila Mall, 
Primaria comunei Cazasu, Primaria comunei Bordei Verde, Prima ria comunei 
Gemenele, Primaria comunei Gropeni , Primaria comunei Dude~ti, Liceul cu Program 
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Sportiv Braila, Centrul Comercial Sun Plaza Bucure~ti, Yazaki Romania, Ateneul din 
la~i etc. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
Obiectivele principale ale activitatii Teatrul de Papu~i Braila pentru anul 2020 

sunt urmatoarele: 
Improspatarea In continuare a trupei de actori cu tinere talente. 
Imbunatatirea In continuare a conditiilor de munca pentru toate 
compartimentele din institutie. 
stabilirea unei strategii culturale adecvate, printr-o politica repertoriala 
corespunzatoare standardelor de performanta artistica cu audienta la 
public. 
continuarea mediatizarii sustinute ~i de calitate a evenimentelor culturale 
teatrale proprii In vederea atragerii unui numar cat mai mare de spectatori . 
continuarea festivalului propriu ~i cre~terea calitatii acestuia prin invitarea 
unor trupe de teatru renumite la nivel national ~i international. 
participarea la concursuri ~i festival uri din tara In vederea afirmarii artistice 
~i ridicarea nivelului de competitivitate. 
valorificarea Intregului potential al trupei de actori, prin spectacole 
desfasurate la sediu, turnee, festivaluri, concursuri artistice. 

, 3.5. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 

STRUCTURA $1 COMPONENTA DIRECTIEI 
Directia de Asistenta Sociala Braila este un serviciu public de interes local , cu 

personalitate juridica, care functioneaza In subordinea Consiliului Local Municipal 
Braila ~i sub conducerea operativa a Primarului Municipiului Braila, din data de 
01.08.2003 In conformitate cu H.C.L.M. nr. 125/18.07.2003. 

Directia de Asistenta Sociala este autorizata sa furnizeze servicii socia Ie ~i are 
rolul de a identifica ~i de a solutiona la nivelul Municipiului Braila problemele de 
asistenta sociala In domeniul protectiei copilului ~i familiei , persoanelor singure, 
persoanelor varstnice , persoanelor cu handicap, precum ~i a oricaror altor categorii 
de persoane aflate In nevoie sau In situatii de marginalizare ~i excludere sociala. 

Directia de Asistenta Sociala ~i-a desfa~urat activitatea organizata In 4 
compartimente, 4 birouri, 6 servicii ~i 3 centre sociale, cu un numar total de 492 
posturi, dlntre care: 
• Functiile publice sunt In numar de 81 (12 functii de conducere ~i 69 functii de 

executie) dintre care 65 sunt ocupate: 
• 10 functii de conducere 
• 55 functii de executie; 

• Functiile contractuale sunt In numar total de 411 posturi: 
• 45 de posturi proprii (3 posturi de conducere ~i 42 posturi de executie) 

din care 29 sunt ocupate; 
• 360 asistenti personali ai persoanelor cu handicap gray din care 347 

sunt ocupate; 
• 6 Ingrijitori la domiciliu . 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 
Directia de Asistenta Sociala Braila a emis pe parcursul Intregului an un 

numar aproximativ de 2245 de dispozitii ale primarului: 260 de dispozitii cu privirea la 
acordarea ajutoarelor de urgenta, 196 de dispozitii cu privire la acordarea dreptului la 
alocatia pentru sustinerea familiei , 44 de dispozitii cu privire la stimulentul 
educational acordat sub forma de tichete socia Ie de gradinita, 120 de dispozitii 
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privind acordarea mesei la cantina sociala, 1400 de dispozi\ii privind indemniza\ia 
lunara acordata persoanei Incadrata In gradul grav de handicap, 48 de dispozi\ii 
privind aprobarea planului de servicii ~i acordarea de presta\ii financiare excep\ionale 
~ i 177 de dispozi\ii cu privire la acordarea dreptului la ajutor social. 

In cursul anului 2019 conducerea direc\iei a asigurat prin programul 
saptamanal de audien\e raspunsul pentru un numar de 344 de solicitari de audien\e, 

Sinteza activita\i i institu\iei pe anul 2019, structurata pe domenii, este astfel 
reprezentata: 

I. Serviciul evidenta si anchete socia Ie In vederea acordarii de ajutoare 
de urgenta 

Atribu\iile principale Serviciului eviden(a !ji anchete sociale in vederea 
acordarii de ajutoare de urgen(a se refera la: 

1. acordarea ajutoarelor de urgenta In baza prevederilor H.C.L.M. 
nr. 375/31 .08 .2017 privind stabilirea situa\iilor care motiveaza acordarea ajutoarelor 
de urgen\a, altele decat cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificarile ~ i completarile ulterioare, modificata prin H.C.L.M . 
nr. 455/28.09.2017 ~i prin H.C.L.M nr. 490/24.09.2018, In scopul combaterii 
marginalizarii socia Ie a persoanelor sau grupurilor cu acces limitat la resursele 
economice ~i financiare, a membrilor comunita\ii , manifestate prin absen\a unui 
minim de condi\ii socia Ie de via\a; 

2. acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei In baza O.U.G. 
nr. 70/2011 privind masurile de protec\ie sociala In perioad~ sezonului rece, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr. 920/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 
nr. 70/2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

3. acordarea unor premii cuplurilor de pe raza Municipiului Braila In baza 
H.C.L.M. nr. 281130.09.2008 privind acordarea diplomei de fidelitate ~i a unui premiu 
In valoare de 500 lei cuplurilor brailene care au Implinit sau Implinesc In anul curent 
cel putin 50 de ani de casatorie nelntrerupta; 

4. acordarea facilitatilor la transportul in comun, verificarea ~i certificarea 
deconturilor S.C. BRAICAR SA In baza H.G. nr. 1364/2006 referitoare la aprobarea 
drepturilor ~i obliga\iilor donatorilor de sange ~i a H.C.L.M. nr. 182/2015 pentru 
aprobarea metodologiei privind acordarea facilita\ilor la transportul In comun 
beneficiarilor Hotararii de Guvern nr. 1364/2006, modificata prin H.C.L.M. 
nr. 256/30.09 .2015 ; 

5. intocmirea dispozi/iilor privind punerea in aplicare a sentin/elor 
judecatore$ti, cu obligarea la prestarea unei activitati neremunerate In folosul 
comunitatii In conformitate cu H.C.L.M. nr. 300/30.09.2011 privind ducerea la 
Indeplinire a mandatelor de executare a sanc\iunii prestarii unei activita\i In folosul 
comunita\ii ~i stabilirea domeniilor serviciilor publice ~i a locurilor In care 
contravenien\ii vor presta activita\i In folosul comunita\ii, precum ~i In baza a 
H.C.L.M. nr. 628/29.11 .2018 privind aprobarea planului de ac\iuni sau de lucrari de 
interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru anul 2019. 

In cursul anului 2019, au fost Inregistrate la nivelul Serviciului eviden\a ~i 
anchete sociale In vederea acordarii de ajutoare de urgen\a un numar de 1372 
solicitari: 

- Ajutoare de urgenla: 101 cereri 
- Ajutoare pentru Incalzirea locuintei: 375 cereri 

Premiului de fidelitate - 50 ani de casatorie: 469 cereri 
Verificarea ~ i certificarea deconturilor S.C. BRAICAR SA: 12 solicitari 
Munca In folosul comunita\ii : 415 solicitari (Poli\ia Locala, Tribunal, 
Judecatorii , DGASPC). 
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II. Serviciul evidenta si anchete sociale in vederea acordiirii de venit 
minim garantat 

Principalele atribu\ii ale Serviciu/ui evidenta $i anchete socia/e in vederea 
acordarii de venit minim garantat se refera la: 

1. asigurarea venitului minim garantat ca forma de asisten\a sociala a 
familiilor ~i persoanelor singure prin acordarea ajutorului social lunar Tn baza Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

2. punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 7012011 privind masurile de 
protec\ie sociala Tn perioada sezonului rece privind acordarea ajutorului de Tncalzire 
cu combustibili solizi sau petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social; 

3. efectuarea anchete/or sociale in vederea acordarii burse/or pentru 
studenti, conform Ordinului nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de 
acordare a burselor :;;i a altar forme de sprij in material pentru studenlii :;;i cursanlii din 
Tnvalamantul superior de stat, Tnvalamant cu frecvenla, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

4. indeplinirea atributiilor de intocmire a documente/or transmise lunar 
catre AJPIS (borderouri drepturi noi , modificari , situa\ii centralizatoare privind pla\ile, 
liste persoane apte de munca, plan ac\iuni, rapoarte statistice) ; 

5. efectuarea anchete/or sociale in vederea acordarii sprijinului financiar 
pentru e/evi "Bani de liceu" conform H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor 
:;;i a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor Tn cadrul Programului 
nalional de proteclie sociala "Bani de liceu", cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

6. efectuarea anchete/or sociale in conformitate cu art. 85 din H.G. 
nr. 25712011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; Tntocmirea fi~ei medico-socio-profesionale conform H.G. nr. 155/2011 
pentru aprobarea criteriilor :;;i normelor de diagnostic clinic, diagnostic funclional :;;i de 
evaluare a capacitalii de munca pe baza carora se face Tncadrarea Tn gradele I, II :;;i 
III de invaliditate 

Tn anul 2019, Tn cadrul Serviciului eviden\a ~i anchete socia Ie Tn vederea 
acordarii de venit minim garantat a fost Tnregistrat un numar mediu lunar de 172 
beneficiari ~i un numar de 69 de solicitari noi, din care pentru un numar de 62 
beneficiari a fost stabilit dreptul la ajutor social , fiind efectuate 590 de anchete 
socia Ie privind stabilirea sau urmarirea respectarii condi\iilor de acordare. 

III. Serviciul alocatii familiale 
Atribu\iile principale ale Serviciu/ui a/ocatii fami/iale privesc: 
1. alocatia de stat pentru copii (Legea nr. 61/1993 republicata , cu 

modificarile ~i completarile ulterioare) - verificarea actelor necesare Tntocmirii 
dosarelor de alocalii de stat pentru copii , Tnregistrarea cererilar :;;i gestionarea 
evidenlei dosarelor de alocalii de stat scriptic :;;i electronic (Microsoft Office - Word 
Excel , aplicalia Asisoc, CID) , Tntocmirea situaliei centralizatoare a cererilor de alocalii 
de stat :;;i transmiterea acesteia , Tmpreuna cu predarea dosarelar aferente, Agenliei 
Judelene pentru Plali :;;i Inspeclie Sociala (AJPIS) ; 

2. indemnizatia lunara pentru cre$terea copilului in varsta de pana la 2 
ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap $i stimulentul lunar de 
insertie (OUG nr. 111/2010 privind concediul ~i indemniza\ia lunara pentru cre~terea 
copilului , cu modificarile ~ i completarile ulterioare) - verificarea dosarelor Tn vederea 
acordarii indemnizaliei pentru cre:;;terea copilului :;;i a stimulentului lunar de insertie, 
Tnregistrarea cererilor :;;i gestionarea evidenlei dosarelor scriptic :;;i electronic 
(Microsoft Office - Word Excel, aplicalia Asisoc, CID), Tntocmirea borderourilor 
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privind acordarea drepturilor la concediu pentru cre~terea copilului, a stimulentul de 
inser\ie ~i transmiterea acestora, impreuna cu predarea dosarelor aferente, catre 
AJPIS; 

3. alocatia pentru sustinerea familiei (Legea nr. 277/2010 republicata, cu 
modificarile ;;i completarile ulterioare) - primirea ~i verificarea cererilor ~i declara\iilor 
pe propria raspundere in vederea ob\inerii aloca\iei pentru sus\inerea familiei, 
efectuarea de anchete sociale socia Ie la acordarea, modificarea sau incetarea 
dreptului/efectuarea de anchete socia Ie la interval de 6 luni sau ori de dite ori este 
nevoie, la domiciliul solicitan\ilor/beneficiarilor de aloca\ie, intocmirea de dispozi\ii; 

4. stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale de • 
gradinitii (Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in inva\amantul 
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile ;;i completarile 
ulterioare) - verificarea documentelor ~i completarea fi~ei de verificare privind 
solicitarile pentru stimulentul educa\ional, realizarea de propuneri privind acordarea, 
neacordarea/respingerea, recuperarea sau incetarea acordarii tichetelor socia Ie 
pentru griidini\a, transmiterea lunara a borderourilor privind cererile/prezen\a la 
griidini\a catre AJPIS, precum ;;i verificarea/monitorizarea lunara, in unita\ile de 
inva\amant pre~colar, a prezen\ei copiilor beneficiari de tichete socia Ie pentru 
gradini\a, verificarea lunara a indeplinirii condi\iei de frecvenla regulata la gradini\a a 
copilului beneficiar, pentru luna anterioara, in baza situa\iilor centralizatoare 
transmise de catre griidini\e, coroborate cu rezultatele monitorizarilor privind 
prezen\a pre~colarilor beneficiari ai stimulentului educa\ional; 

5. ajutorul financiar pentru achizitionarea de calculatoare (Legea nr. 
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizi\ionarii de 
calculatoare, cu modificarile si completarile ulterioare). 

in anul 2019 serviciul a inregistrat un numar de: 
• 1325 cereri pentru acordarea aloca\iei de stat (0 medie de aproximativ 110 cereri 
de aloca\ii de stat depuse lunar), din care 130 cereri au fost depuse pentru acordarea 
aloca\iei de stat pentru copiii nascu\i in strainatate; 
• 1307 cereri pentru acordarea indemniza\iei pentru cre~terea copilului ~i a 
stimulentului lunar de inser\ie (0 medie de aproximativ 109 cereri depuse lunar), din 
care: 803 cereri pentru indemniza\ia lunara pentru cre~terea copilului (din care 35 
cereri pentru ICC - luna celuilalt parinte) ~i 504 cereri pentru stimulentul lunar de 
inser\ie. 

IV. Serviciul pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 
Serviciul are ca principale atribu\ii protec\ia ;;i promovarea drepturilor copilului, 

asigurarea men\inerii, refacerii ;;i dezvoltarii capacita\ilor copilului ;;i ale parin\ilor sai, 
pentru depa;;irea situa\iilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, 
precum ;;i monitorizarea copiiilor dupa reintegrarea lor in familie, realizarea ;;i 
aplicarea planului de servicii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, 
conform Legii nr. 272/2004 privind protectia ;;i promovarea drepturilor copilului, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

in acest sens a realizat 'urmatoarele activita\i: 
• identificarea ;;i evaluarea situa\iilor care impun acordarea de servicii ;;ilsau presta\ii 
pentru prevenirea separarii copilului de familia sa (20 copii); 
• monitorizarea mamei/mamei minore ;;i nou-nascutului, cel pu\in un an de la 
externare (23 cazuri) ; 
• intocmirea de rapoarte de evaluare ini\iale 9i remiterea acestora catre Direclia de 
Asisten\a Generala ;;i Protec\ia Copilului Braila in vederea instituirii masurii de 
plasament (9 copii); 
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• monitorizarea rela\iilor personale cu copilul pe 0 perioada de pana la 6 luni, in 
cazul in care nu se respecta programul stabilit de instan\a sau convenit de parin\i , la 
solicitarea parintelui la care nu locuie~te copilul in mod statornic (27 cazuri) ~i 
monitorizare plan de servicii post-reziden\iale (3 cazuri); 
• efectuarea de anchete sociale ~i intocmirea raportului de evaluare ini\iala, la 
solicitarea Direc\iei Generale de Asisten\a Sociala ~i Protec\ia Copilului, cu privire la 
men\inerea masurii de protec\ie sociala/incetarea masurii de protec\ie 
sociala/reintegrarea in familie a copilului (18 cazuri); 
• monitorizare tutela minori (19 copii); 
• acordarea de presta\ii financiare excep\ionale pentru un numar de 7 familii - 14 
copii (1500 lei/familie); 
• inregistrarea declara\iilor parin\ilor care pleaca la munca in strainatate ~i eliberarea 
de dovezi in acest sens, la cere rea angajatorului (9 copii), intocmirea rapoartelor de 
evaluare ini\iala, completarea fi~ei de riscuri ~i fi~ei de observa\ie, dupa caz ~i 
monitorizarea evolu\iei copiilor cu parin\i pleca\i la munca in strainatate, precum ~i 
men\inerea rela\iilor personale cu ace~tia, intocmind, la nevoie, planul de servicii 
pentru un numar de 1393 copii; 
• intocmirea evaluarii ini\iale, planului de servicii aprobat prin dispozi\ia primarului ~i 
contractului de servicii in vederea admiterii in cadrul Centrului Social Multifunc\ional 
pentru comunitatea roma din cartierul Lacu Dulce; 
• identificarea, evaluarea ini\iala , intocmirea anchetei socia Ie, a evaluarii psihologice 
a familiei ~i copilului, intocmirea raportului de evaluare detaliata, a planului 
personalizat de consiliere, a deciziei directorului Direc\iei de Asisten\a Sociala ~i 
contractu I de servicii in vederea admiterii in cadrul Centrului Comunitar "Bunici ~i 
Nepo\i" pentru un numar 46 beneficiari, precum ~i prelungirea/incetarea acordarii 
serviciilor sociale in cadrul acestui centru; 
• realizarea de anchete socia Ie, in colaborare cu Serviciul Aloca\ii Familiale, cu 
privire la dosarele de aloca\ie de stat pentru copiii nascu\i intr-un alt stat membru al 
U.E. (37 copii) 

V. Biroul monitorizare cantine socia Ie 
Principala atribu\ie a Biroului monitorizare cantine sociale 0 constituie 

acordarea ~i monitorizarea serviciului social de preparare ~i distribuire a hranei unor 
categorii de persoane vulnerabile in baza Legii nr. 208/1997 privind cantinele de 
ajutor social . Furnizarea serviciului social s-a realizat in urma atribuirii contractului 
de servicii de catre Funda\ia "Sf. Spiridon Steaua Magica", prin cantina sociala 
proprie. 

In anul 2019 Siroul a inregistrat: 
• un numar total de mese distribuite de 42 705 mese, cu un numar mediu de 117 
mese/zi, acordat unui numar mediu de 80 de beneficiaril zi; 
• un numar de 230 de anchete socia Ie efectuate ~i 240 de planuri de interven\ie 
intocmite; 
• s-a realizat un numar de 324 de ac\iuni de evaluare ~i monitorizare a furnizarii 
serviciului social catre beneficiari. 

VI. Serviciul pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

Principala atribu\ie se refera la protec\ia ~i promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia ~i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i 
completiirile ulterioare. 
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Printre atribu\iile Tndeplinite de Serviciu se enumera ~i urmatoarele: 
1. solu\ionarea cererilor privind efectuarea anchetei socia Ie necesara pentru 

evaluarea/reevaluarea complexa Tn cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap; 

2. solu\ionarea cererilor privind efectuarea anchetelor socia Ie necesare la 
Comisia pentru Protec\ia Copilului sau Comisia de Orientare ~colara ~i Profesionala 
Tn vederea Tncadrarii Tntr-un grad de handicap a minorilor sau a orientarii ~colare ~i 
profesionale a acestora; 

3. efectuarea anchetelor socia Ie ce au ca scop verificarea periodica a activita\ii 
asisteniilor personali ai persoanelor cu handicap gray; 

4. efectuarea anchetelor socia Ie pentru solu\ionarea dosarului de angajare a 
asistentului personal al persoanei cu handicap gray; 

5. Tntocmirea lunara a tabelului nominal cuprinzand beneficiarii de legitimaiii 
gratuite pentru transportul Tn comun de suprafaia a persoanelor cu handicap gray ~i 
accentuat, a Tnsoiitorilor ~i a asisteniilor personali ai acestora ; predarea la S.C. 
Braicar SA a tabelului Tn vederea Tntocmirii facturii pentru plata serviciului de 
transport; 

6. Tntocmirea situa\iilor lunare de plata a indemniza\iilor lunare persoanelor cu 
handicap gray; 

7. solu\ionarea cererilor privind prelungirea, Tncetarea sau acordarea 
indemnizatiei lunare. 

Tn acest sens a Tnregistrat: 
• un numar de 9253 solicitari privind atribu\iile men\ionate; 
• un numar de 4664 de anchete sociale pentru adul\i ~i copii, efectuate Tn vederea 
TncadrariilreTncadrarii Tn grad de handicap sau orientarii scolare ;;i profesionale a 
minorilor ;;i un numar de 450 de anchete socia Ie efectuate pentru solu\ionarea 
celorlalte solicitari adresate serviciului; 
• un numar mediu lunar de indemniza\ii de 1783 dosare; 
• un numar de 56 de asisten\i personali ai persoanelor cu handicap gray au fost 
Tncadra\i cu contract individual de munca, iar Tn dinamica numarul asisten\ilor 
personali Tn luna ianuarie 2019 a fost de 327, iar Tn luna decembrie 2019 a fost de 
347; 
• au fost emise un numar mediu lunar de 3772 de legitima\ii gratuite pentru 
transportul Tn comun de suprafa\a a persoanelor cu handicap gray ~i accentuat, a 
Tnso\itorilor ;;i a asisten\ilor personali ai acestora. 

VII. Biroul coordonare servicii de gazduire persoane adulte 
Principalele atribu\ii ale biroului se refera la asisten\a sociala a persoanelor 

varstnice Tn conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenla sociala 
a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile ;;i completarile ulterioare, 
precum si la gazduirea persoanelor adulte fara adapost Tn cadrul Adapostului de 
noapte, in baza HCLM nr. 728/20.12.2018 privind Infiintarea ADApOSTULUI DE 
NOAPTE, prin reoganizarea Centrului Social de Gazduire In Regim de Urgenta 
Braila. 

Tn perioada 01.01 .2019 - 28.02.2019, a func\ionat Centrul Social de Gazduire 
Tn Regim de Urgen\a Braila, Tnregistrand un numar de 33 de cereri pentru gazduirea 
Tn centrul social, din care doar 31 au fost solu\ionate pozitiv. 

Din data de 01 .03.2019, Centrul Social de Gazduire Tn Regim de Urgen\a 
Braila s-a transformat Tn Adapost de Noapte, conform HCLM nr. 728/20.12.2018 
privind Infiintarea Adapostului de noapte, prin reorganizarea Centrului Social de 
Gazduire In Regim de Urgenta Braila. Adapostul de noapte asigura furnizarea 
serviciilor socia Ie cu titlu de cazare pe 0 durata de maxim 12 ore, aceste servicii fiind 
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accesate de un numar de 160 persoane (106 persoane au avut 3 prezen\e 
consecutive) . 

De asemenea, prlntre activita\ile derulate de catre Birou se enumera 
urmatoarele: 

1. identificarea :;;i lntocmirea evidentei persoanelor varstnice aflate In nevoie; 
2. consilierea :;;i informarea asupra situatiilor de risc social, precum :;;i asupra 

drepturilor sociale ale persoanelor varstnice; 
3. stabilirea masurilor :;;i actiunilor de urgenta In vederea reducerii efectelor 

situatiilor de criza; 
4. efectuarea anchetelor socia Ie, prin care se stabilesc nevoile persoanelor 

varstnice :;;i serviciile comunitare care trebuie prestate acestora; 
5. propunerea gazduirii :;;i lngrijirii In cadrul caminelor In conditiile legii privind 

asistenta sociala a persoanelor varstnice; 
6. elaborarea evidentei persoanelor care beneficiaza de servicii comunitare; 
7. gestionarea evidentei beneficiarilor serviciilor de gazduire; 
8. lntocmirea actelor administrative privind acordarea/respingerea/lncetarea 

serviciilor de gazduire In centrele rezidentiale. 
In desfa~urarea atribu\iilor sale: 

• au fost lnregistrate un numar de 1096 solicitari din care 152 solicitari pentru 
gazduirea lntr-un centru rezidential (141 solu\ionate pozitiv); 
• au fost emise un numar de 206 decizii ale directorului executiv. 

VIII. Biroul juridic 
Principalele atribu\ii ale Biroului juridic se refera la avizarea ~i contrasemnarea 

actelor cu caracter juridic, activita\i de consultan\a , asisten\a ~i reprezentare a 
Direc\iei de Asisten\a Sociala prin consulta\ii ~i cereri cu caracter juridic, redactarea 
proiectelor de contracte, negocierea unor clauze contractuale, redactarea de acte 
juridice - decizii, dispozi\ii, proiecte de hotarari ale Consiliului Local Municipal, 
acorduri de parteneriat, atestarea identita\ii parlilor, a consim\amantului, a 
continutului ~i a datei actelor lncheiate, verificarea legalita\ii actelor cu caracter juridic 
~i administrativ primite spre avizare, precum ~i orice alte atribu\ii date spre 
solu\ionare de catre superiorul ierarhic. 

Astfel pe parcursul anului 2019, activitatea Biroului juridic a constat In: 
• s-a acordat un numar de 1201 de avize scrise ~i numerotate ~i s-a lnregistrat un 
numar de 411 de acte cu privire la identitatea parlilor, a con\inutului ~i a datei 
actelor; 
• au fost propuse spre adoptare Consiliului Local Municipal Braila un numar 
aproximativ de 20 proiecte de hotarari; 
• a formulat raspunsuri In conformitate cu prevederile legale pentru un numar 
aproximativ de 400 lucrari repartizate; 
• a participat la redactarea proiectelor de dispozi\ii/decizii emise In baza prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Legii nr. 448/2006 privind protec\ia 
~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legii nr. 208/1997 privind 
cantinele de ajutor social, Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea 
familiei, Legii nr. 272/2004 privind protec\ia ~i promovarea drepturilor copilului , 
precum ~i a hotararilor consiliului local municipal Braila ~i a legisla\iei incidente 
tuturor solicitarilor adresate Direc\iei de Asisten\a Sociala pentru solu\ionarea 
acestora In conformitate cu prevederile legale. 

IX. Compartimentul audit 
La nivelul Direc\iei de Asisten\a Sociala Braila activitatea de audit se 

desfa~oara In cadrul Compartimentului de audit public intern, aflat In directa 
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subordonare a Directorului executiv, exercitand 0 functie distincta ~i independenta de 
activitatile directiei. 

Scopul auditului public intern este de a da asigurari asupra modului in care se 
indeplinesc obiectivele Directiei de Asistenta Sociala Braila. Auditul intern este 0 

activitate independenta ~i obiectiva ce of era conducerii directiei solutii referitoare la 
gradul de control asupra managementului institutiei, recomandari pentru 
imbunatatirea activitatii directiei, precum ~i consiliere pentru buna administrare a 
cheltuielilor publice. Auditul intern contribuie la imbunatatirea continua a 
managementului institutional. 

Activitatea Compartimentului de audit public intern are la baza Normele 
metodologice proprii elaborate in perioada 01 .01.2014 - 31 .03.2014 ~i aprobate de 
organul ierarhic imediat superior. 

In anul 2019 activitatea de audit s-a desfa~urat in concordanta cu prevederile 
Cartei auditului intern ~i a Codului privind conduita etica a auditorului intern, Legii nr. 
672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 
activitaiii de audit public intern . 

Activitatea de audit public intern in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Braila 
in anul 2019 a fost realizata de catre un singur auditor. 

In legatura cu fundamentarea planului anual pe 2019, ca urmare a analizei 
riscurilor ~i a referatului de justificare pe domeniile auditate, acesta a cuprins 7 
misiuni de audit public, dlntre care 0 misiune de audit de sistem ~i ~ase misiuni de 
audit de regularitate/conformitate: Incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, 
Activitatea Serviciului Alocatii Familiale, Activitatea Compartimentului Achizitii 
Publice, Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei , Activitatea Serviciului 
Evidenta ~i Anchete Sociale in Vederea Acordarii de Ajutoare de Urgenta, Activitatea 
Biroului Coordonare Servicii de Gazduire Persoane Adulte, Activitatea Biroului 
Juridic. 

Gradul de realizare a planului anual este de 100%. 

In urma misiunilor de audit public intern desfa~urate in cadrul 
compartimentelor mai sus mentionate, conform Planului anual de audit pe anul 2019, 
s-a constatat ca modul de organizare ~i functionare a structurilor auditate se 
incadreaza in prevederile legale. 

Contributia auditului intern la procesul de management al riscurilor se 
realizeaza prin recomandarile formulate in rapoartele de audit care au drept scop 
reducerea riscurilor potentiale care au facut obiectul testarilor. Aceste riscuri au fost 
comunicate structurilor auditate in vederea inciuderii in registrul riscurilor, in vederea 
monitorizarii ~i mentinerii acestora in limitele acceptabile. 

In anul 2019 Compartimentul de audit public intern a avut 0 contributie 
semnificativa la imbunataWea sistemului decizional prin consilierea ~i consultanta 
oferita pe tot parcursul anului la imbunataWea proceselor de management al 
riscurilor, fiind 0 prezenta activa in cadrul institutiei. 

x. Compartimentul relatii cu publicul 
Principalele atributii ale Compartimentului re/atii cu publicul privesc primirea ~i 

inregistrarea solicitarilor adresate in orice forma Directiei de Asistenta Sociala, 
examinarea ~i repartizarea corespondentei catre structurile competente in a 0 

solutiona, asigurarea comunicarii in exterior a informatiilor ~i deciziilor directorului 
executiv cu scopul informarii cetatenilor sau a institutiilor interesate, asigurarea 
programului zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea petitiilor, cererilor, sesizarilor 
~i solicitarilor telefonice, etc. 
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In cadrul Compartimentul relatii cu publicul, in cursu I anului 2019, a fost de 
inregistrat un numar de 20 320 cereri ~i adrese directionate catre institutie. 

Direclia de Asistenta Sociala Braila a emis un numar de 3 016 adrese 
directionate catre alte institulii publice ~i au fost inregistrate un numar de 6 467 
documente de ordin intern (cereri concediu , referate necesitate, procese verbale, 
etc.), rezultand un numar total de 29 803 de adrese ~i documente inregistrate in 
cursul anului 2019. 

XI. Serviciul contabilitate casierie 
Principalele atributii ale Serviciului contabilitate casierie privesc organizarea, 

completarea ~i gestionarea modului de desfa~urare a activitalii de evidenta contabila 
a instituliei, organizarea ~i verificarea gestionarii valorilor materiale, fondurilor fixe , a 
decontarilor cu creditori ~i debitori in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 -
legea contabilitatii, republicata , cu modificarile ~i completarile uterioare, Legii nr. 
22/1969 -privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii §i raspunderea in 
legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor 
publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a Legii nr. 273/2006 - privind 
finanlele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
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Nr. 
Drepturi acordate 

BUGET Executie 
crt 2019 An 2019 

0 1 2 3 

1 Salarii functionari publici \ii contractuali 8286 8218,95 

Salarii asistenti personali ai persoanelor 
10943 10936,48 

2 cu handicap 
TITLUL 10 CHEL TUIELI DE 

19229 19155,43 
PERSONAL 
TITLUL 20 BUNURI ~i SERVICII 1742 1 690,25 

TlTLUL 57 ASISTENTA SOCIALA 32208 31 743,02 

legitimatii Transport pentru persoanele 
4780 4360,60 

3 cu handicap \ii 1nsotitorii acestora 
Indemnizatii 1nsotitor pentru persoanele 

27277 27273,51 4 cu handicap 

5 
Ajutoare urgenta conform HClM nr. 3751 

99 73,88 2017 
Subventie acordata conform OUG 

6 70/2011 pe perioada sezonului rece 16 15,95 
(beneficiari ajutor sOcial) 
Subventie acordata conform OUG 

7 
70/2011 privind masurile de protectie 

18 9,58 sociala 1n perioada sezonului rece 
(Directia muncii) 
Ajutoare exceptionale conform leg ii 
272/2004 privind protectia \ii promovarea 

8 drepturilor copilului \ii legea 217/2003 15 9,50 
pentru prevenirea ~i combaterea violentei 
domestice 

9 
Asistenta sociala pentru victimele 

3 -
violentei dometice 

10 
Titiu 59.40 Sume aferente persoane cu 

403 400,20 
handicap ne1ncadrate 

11 
Titlu 85 Plati efectuate 1n ani precedenti 

-110,30 -110,24 
\ii recuperate 1n an curent 

TITLUL 71 CHEL TUIELI DE CAPITAL 641 613,18 

12 Cheltuieli de capital - Investitii 641 613,18 

13 
TOTAL CAP 

54112,70 53491.84 
68.02(10+20+57+59.40+71 +85) 

14 
CAPITOLUL 65.02 - Tichete sociale de 

12 11,40 
gradinita 

15 CAPITOLUL 66.02 - Cheltuieli 25 21,14 

TOTAL BUGET 54149,70 53524,38 
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Conform contului de rezultat patrimonial totalul cheltuielilor operationale Tn 
anul2019 a fost de 53 524,38 mii lei. 

Conform listei de investitii aprobate prin HClM nr. 150/16.04.2019, mentionam 
sumele cheltuite !?i stadiul realizarii urmatoarelor obiective : 

Obiectiv investitii Suma Suma Stadiul 
totala totala investitiei 
alocata cheltuita 
in 2019 in 2019 
(mii lei) 

1 Cap. 68.02 "ASISTENTA SOCIALA" 
Total , din care : 

2 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIAlA 641 613,18 

I OBIECTIVE DE INVESTITIl in 521 515,26 100 % 
CONTINUARE 

E Reparatii capitale aferente activelor 521 515,26 100 % 
fixe 

1 Reabilitare corp C 1 str. 9colilor, nr. 64 521 515,26 100 % 
Braila - diriginte de !?antier, avize, 
constructie corp garaJe - regim 
multianual 

II OBIECTIVE NOI 120 97,92 
1 Reparatii capitale aferente activelor 55 33,96 100 % 

fixe 
1.1 Proiectare !?i executie bran!?ament 55 33 ,96 

electric imobil str. 9colilor nr. 64 , avize-
autorizatii, diriginte de !?antier 

2 Mobilier, aparatura, birotica l(ii alte 65 63,96 
active corporale 

2.1 Sistem control acces u!?i cu cartele 12 10,98 100 % 
magnetice pentru imobilul situat Tn 
Braila , str. Scolilor nr. 64 

2.2 Achizitie mobilier pentru imobilul situat 53 52 ,98 100 % 
Tn str. Scolilor nr. 64 

XII. Compartimentul achizitii publice 
Principalele atribu\ii ale Compartimetului achizitii publice: 
1. Tntocme!?te anual programul de achizi\ii publice, elaborat !?i, dupa caz, 

actualizat, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente, ca instrument 
managerial pe baza caruia se planifica procesul de achizi\ie; 

2. Tntocme!?te sau analizeaza, dupa caz, propunerile de achizitii de bunuri 
(fonduri fixe , obiecte de inventar) , de servicii !?i lucrari ale Directiei de Asisten\a 
Sociala ; 

3. asigura organizarea procedurilor de achizitii publice pentru toate 
compartimentele Directiei de Asistenta Sociala , Tntocmirea contractelor de achizi\ie 
publica Tn conformitate cu prevederile legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice , cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Tn an~12019 au fost derulate un numar de 43 de contracte, dupa cum umeaza: 
- 30 contracte de prestari servicii, 
- 9 contracte de furnizare , 
- 4 contract lucrari . 
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Prin intermediul catalogului electronic SEAP, s-au initiat proceduri de 
cumparare directa ~i proceduri proprii, pentru achizitii in valoare de 1 459 730 lei. S
au efectuat achizitii directe fara catalog electronic in valoare de 843 700 lei. 

Contracte de prestari servicii au fost realizate cu furnizorii de servicii necesare 
desfa~urarii activitatii institutiei (servicii informatice, birotica, telefonie-internet, web 
site, paza, po~ta , utilitati , etc.). 

Contractele de lucrari au fost necesare in vederea continuarii lucrarilor de 
reabilitare a imobilului situat in Braila str. Scolilor, nr. 64. 

Tn anul 2019 Directia de Asistenta Sociala a realizat urmatoarele lucrari de 
investitii: 

1. Reabilitare corp C1 str. 9colilor nr. 64 , Braila - diriginte de ~antier, avize, 
constructie corp garaje - regim multianual; 

2. Proiectare ~i executie bran~ament electric imobil str. 9colilor nr. 64, avize -
autorizatii, diriginte de ~antier; 

3. Sistem control acces u~i cu cartele magnetice pentru imobilul situat in Braila, 
str. 9colilor nr. 64; 

4. Achizitie mobilier pentru imobilul situat in Braila, str. 9colilor nr. 64. 

XIII. Biroul resurse umane 
Principalele atributii ale Biroului resurse umane se refera la aplicarea corecta 

a legislatiei muncii personalului Directiei de Asistenta Sociala, salarizarea 
personalului din sectorul bugetar, in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul 
muncii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, a Ordonantei de 
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Tn anul 2019, la nivelul Biroului Resurse Umane s-au desfa~urat urmatoarele 
activitati: 
• intocmirea lunara a situatiilor de plata pentru funC\ionarii publici, persona lui 
contractual ~i aSistentii personali ai persoanelor cu handicap, respectiv pentru un 
numar de 347 asistenti personali, 65 functii publice ~i 29 posturi personal contractual; 
• intocmirea statului de personal, a statului de functii ~i a organigramei, raport de 
specialitate, proiecte de hotarari; 
• incheierea, modificarea ~i supravegherea executarii contractelor de munci:i; 
• intocmirea ~i evidenta deciziilor de numire ~i eliberare din functie a personalului , de 
acordare a unor sporuri prevazute de lege, de deta~are , de trecere temporara in alta 
activitate conform pregatirii profesionale a salariatului, de modificare a salariului cu 
ocazia majorarii acestuia, de promovare; 
• lucrari privind incheierea, modificarea, incetarea, suspendarea raportului de 
serviciu ~i/sau a contractului de munca pe perioada nedeterminata sau determinata 
pentru personalul Directiei de Asistenta Sociala; 
• completarea ~i transmiterea in REVISAL; 
• intocmirea si gestionarea dosarelor de personal; 

Tn cursul anului 2019 au fost organizate 2 concursuri de recrutare ~i 2 
examene de promovare, fiind ocupate prin concurs 2 posturi. 

De asemenea, au fost incheiate cu aSistentii personali ai persoanelor cu 
handicap grav dar ~i cu personalul propriu pe parcursul anului 2019 un numar de 161 
contracte ~i acte aditionale la contracte ~i au fost emise 1201 decizii ale directorului 
executiv. 

XIV. Compartimentul administrativ 
Principalele atributii ale Compartimentului administrativ privesc organizarea 

arhivei Directiei de ASistenta Sociala in conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 
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privind Arhivele Na\ionale, republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 
gestionarea In condi\ii optime a bunurilor institu\iei , actualizarea permanenta a 
nevoilor de bun uri pentru buna desfa9urare a activita\ii institu\iei 9i aprovizionarea cu 
acestea, monitorizarea lucrarilor de repara\ii, recompartimentari , modernizari, 
igienizari, etc. ce se desfa90ara In cadrul institu\iei. 

In cadrul depozitului de arhiva , In anul 2019 , s-a preluat de la celelalte 
compartimente, servicii 9i birouri ale institutiei !?i s-a pregatit un numar total de 1718 
de dosare. 

Direc\ia de Asisten\a Social a Braila a continuat, pe parcursul anului 2019, sa 
asigure servicii de informare, prevenire, identificare pe teren , evaluare ini\iala a 
cazurilor, preluare !?i transport, consiliere social a !?i suport juridic prin intermediul unei 
echipe mobile, In scopul continuarii parteneriatul cu privire la implementarea la 
nivelul Jude\ului Braila a proiectului "Re1ea de centre de sprijin pentru victimele 
violen1ei domestice - SOS violen1a" . 

Direc\ia de Asisten\a Sociala a acordat sprijin pentru un numar de 11 
victime ale violen1ei domestice; cazuri solutionate prin gazduirea persoanelor 
varstnice Intr-un centru rezidential. Aceste persoane au fost informate, consiliate §i 
orientate In ceea ce prive§te masurile de protectie de care pot beneficia din partea 
institutiilor competente: ordin de protectie provizoriu, ordin de protectie, formularea 
unei plangeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
Pentru anul 2020, Direc\ia de Asisten\a Sociala Braila are ca obiective majore: 
• Asigurarea calita\ii serviciilor socia Ie prestate In cadrul celor 3 centre 

reziden\iale: Complexul reziden\ial "Sfanta Maria", Caminul pentru persoane 
varstnice "Lacu Sarat" !?i Caminul pentru persoane varstnice Sfin\ii apostoli Petru !?i 
Pavel" , ca urmare a preluarii de catre Direc\ia de Asisten\a Sociala a activita\ilor 
desfa!?urate de acestea; 

• Schimbarea sediului institu\iei situat pe B-dul AI. I. Cuza, nr. 134 cu cel situat 
pe str. ~colilor, nr. 64, In prima parte a anului 2020; 

• Prevenirea abandonului , abuzului 9i a neglijarii copilului, precum !?i 
stimularea participarii copiilor la educa\ie !?i prevenirea abandonului !?colar prin 
continuarea !?i sus\inerea activita\ilor Centrului Comunitar "Bunici !?i nepo\i", aflat In 
administrarea institu\iei, centru Infiin\at conform Contractu lui de finan\are nr. 4158 din 
data de 10.05 .2014, Incheiat Intre Agen\ia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, In 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Opera\ional Regional 2007-2013 
!?i Unitatea Adminstrativ Teritoriala Municipiul Braila , reprezentata legal prin primar, 
valabil pana la data de 30.10.2021 ; 

• Cre§terea gradului de con§tientizare a populatiei , In general , §i a 
profesioni§tilor In special , In vederea prevenirii §i semnalarii/sesizarii cazurilor de 
abuz, neglijare §i exploatare a copilului , inclusiv exploatare sexuala in scop 
comercial , exploatare prin munca, trafic de copii , migratie ilegala, violenta In familie 
in vederea prevenirii violentei asupra copilului; 

• Dezvoltarea !?i consolidarea colaborarii dlntre structurile autorita\ile 
administra\iei publice !?i persoanele juridice, publice sau private , institutiile de cult 
recunoscute de lege In vederea dezvoltarii serviciilor sociale; 

• Acordarea serviciilor de Ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice prin 
Unitatea de ingrijire la domiciliu In scopul prevenirii, limitarii sau Inlaturarii efectelor 
temporare ori permanente ale unor situa\ii care pot afecta via\a persoanei varstnice 
sau care pot genera riscul de excluziune sociala a acestei categorii de persoane de 
la nivelul Municipiului Braila - ajutor acordat In Indeplinirea activita\ilor uzuale ale 
vie\ii zilnice; 
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• Facilitarea de parteneriate Intre Direclia de Asistenla Social a ~i persoane 
juridice, publice sau private In vederea cofinanlarii unor proiecte destinate tuturor 
categoriilor de persoane aflate In nevoie sau In situalii de marginalizare ~i excludere 
sociala; 

• Consolidarea capacitalii instituliei de a initia, coordona ~i 
implementa masurile de prevenire ~i combatere a situatiilor de marginalizare ~i 

excludere sociala prin crearea ~i dezvoltarea de proceduri, metodologii ~i instrumente 
specifice de lucru. 

• Utilizarea cat mai eficienta a resurselor disponibile pentru a atinge 
rezultatele propuse, precum ~i adaptarea serviilor socia Ie pentru a putea fi 
identificate Intr-un timp cat mai scurt masurile ce se impun a fi Intreprinse pentru a 
raspunde prompt nevoilor diversificate ale societalii ~i pentru a fi cat mai accesibile 
beneficiarilor. 

• fmbunatalirea performanlelor sistemului de asisten\a sociala din Municipiul 
Braila, prin consolidarea managementului performan\ei, Imbunata\irea echita\ii ~i 
eficientei administrative si reducerea erorilor; 

~ fmbunata\irea ~ivelului de competen\e al speciali~tilor care activeaza In 
cadrul institu\iei, contribuind astfel la consolidarea re\elei publice de asisten\a sociala 
prin furnizarea de servicii socia Ie adaptate nevoilor popula\iei. 

3.6. SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA MEDICALA?i ADMINISTRARE A 
CRE~ELOR 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 
Serviciul Public de Asistenta Medicala ~i Administrare a Cre~elor Braila, 

In subordinea directa a Primarului Municipiului Braila este un serviciu cu 
personalitate juridica, fiind subiect de drept civil ~i comercial, avand ca obiect de 
activitate cre~terea !iii educarea copiilor cu varste cuprinse Intre 0-4 ani, asigurarea 
integritatii fizice !iii morale a copiilor aflati In ocrotire !iii asistenta medicala a copiilor 
pre!iicolari !iii !iicolari din unita\ile !iicolare din municipiul Braila. 

Unitatea functioneaza In baza unui Regulament de Organizare !iii Functionare 
aprobat de Consiliul Local Municipal, coroborat cu un Regulament de Ordine 
Interioara, elaborat conform Legii nr.53/2003 - Codul muncii. 

et.1 
Sediul S.PAMA Cre!iie se afla situat pe strada I.C.Bratianu, bl.2 bis, sc.3, 

STRUCTURA S.P.A.M.A.CRE~E 
- Cre~a nr.1 , cu program de zi ~i 0 capacitate de 36 de locuri conform 
H.C.L.M nr. 308/2013; 
- Cre~a nr. 2, cu program de zi !iii 0 capacitate de 72 de locuri conform 
H.C.L.M nr. 308/2013; 
- Cre~a nr. 3 cu program de zi !iii 0 capacitate de 72 de locuri conform 
H.C.L.M nr. 308/2013; 
- 16 cabinete medicale ~colare ~i 4 cabinete stomatologice: 
- mediatori sanitari: 
La data de 31 decembrie 2019, conform Organigramei aprobate prin H.C.L.M. 

Nr.308/30.09.2013, Organigrama prevede un numar de 207 posturi, din care 
ocupate sunt 142. 
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Director 
1 

+ -
Administra tiv si Cre~a nr.1,2,3 16 Cabinete Mediatori 

financia l' contabil 96 medicale scolare sa nitari 
12 95 3 

COMPONENTA S,P.A.M.A. CRESE 
Posturi de co~ducere - director, ~ontabil sef, 3 sef centru ; 
Activitatea administrativa este asigurata de: 1 inspector de specialitate, 1 

referent de specialitate, 3 referenti , 2 administratori, 1 I?ofer, 1 muncitori calificati. 
Activitatea de supraveghere a copiilor asistali din cre§e este asigurata de 1 

medic, 6 asistente medicale, 19 educatori puericultori, 23 infirmiere, 3 bucatari I?i un 
ajutor de bucatar. 

Asistenla medicala §colara este realizata cu : 15 medici (11 medici §colari §i 4 
medici stomatologi), 57 asistente medicale §i 3 mediatori sanitari. 

OBIECT DE ACTIVITATE PRINCIPAL 
Asigurarea condiliilor egale de acces la serviciile specializate pentru 

cre§terea , ingrijirea §i educarea timpurie a copilului in varsta de pana la 4 ani, 
asistenla medicala a copiilor pre§colari §i §colari din unitalile §colare din municipiul 
Braila §i medierea sanitara a populaliei de etnie rroma. 

Tinta 
- dobandirea abilitalilor §i competenlelor cheie; 
- autoevaluarea §i imbunatalirea calitalii servici ilor oferite; 
- armonizarea strategiei cu integrarea europeana; 
- evaluarea, supravegherea, recomndarea vaccinari profilactice impotriva unor 

boli transmisibile §i asigurarea funclionarii sistemului de alerta §i raspuns 
rapid ; 

Context 
- cre§terea increderii in capacitatea cre§elor de a satisface a§teptarile implicite 

I?i explicite ale comunitalii locale; 
- asumarea responsabilitalii pentru calitatea propriilor prestalii ; 
- folosirea eficienta §i transparenta a resurselor publice alocate S.PAM.A. 

Cre§e; 
- asigurarea pregatirii performante a salarialilor pentru a contribui eficient la 
dezvoltarea economica §i sociala a municipiului ; 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 STRUCTURATA PE DOMENII , 

a.CRESE , 
Pentru 0 mai buna cunoal?tere a activita\ii desfal?urate in cadrul Crel?elor, am 

organizat activita\i in care am prezentat conditiile de cazare , supraveghere I?i ingrijire 
in crel?e . 

-Pe parcursul anului 2019 am colaborat cu Directia de Strategii, Programe I?i 
Proiecte de Dezvoltare, Relatii Internationale in vederea infi intarii unei Crese noi ; 

I I 't 
-Pentru protectia I?i siguranta copi ilor I?i a personalului angajat, conform 

analizei de risc I?i a recomandarilor specificate de catre evaluator, am montat interfon 
la intrarea in Crel?e I?i suplimentat spatiile recomandate, cu sisteme de supraveghere 
video; 
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-Au fost amenajate spatii de joaca conform normelor europene la cre~ele pe 
care Ie ~vem in administrare ~i imprejmuirea cu gard metalic la Cre~a nr.3; 

-In perioada iunie - august 2019, in conformitate cu normele igienico-sanitare 
in vigoare, s-au igienizat (varuit, vopsit, placat cu gresie ~i parchet) dormitoarele, 
salile de clasa, blocurile alimentare, grupurile sanitare ~i anexele, s-a efectuat 
dezinsectia ~i dezinfectia in cele trei cre~e, ~i in birourile din sediul administrativ; 

-Pentru un climat sanatos s-au montat rulouri de exterior ~i clime; 
-Pentru protejarea sanata\ii ~i prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de 

risc din mediul de via\a ~i activitate a personalului angajat s-au efectuat: analize 
medicale, control anual periodic, vaccinarea profilactica antigripala, educatie sanitara 
a intregului personal, iar in blocul alimentar, a fost achizitionata aparatura 
profesionala pentru bucatarii; 

-in vederea imbunatatirii serviciilor de educatie timpurie antepre~colara s-a 
incheiat un protocol cu I.S.J Braila - Casa Corpului Didactic, astfel educatorii 
puericultori din cadrul institutiei au fost instruiti cu privire la explicarea ~i intelegerea 
unor concepte ~i instrumente cu care opereaza curriculumul pentru educatie timpurie . 

Toate unita\ile subordonate au autoriza\ie sanitara de func\ionare ~i 
documente de inregistrare sanitar - veterinara. 

Pe tot parcursului anului 2019 au fost inregistrate schimbari pozitive, ce pot fi 
sintetizate in : 

- centra rea actualei programe pe copil, prin plasarea nevoilor ~i intereselor 
acestora ca punct de plecare in algerea activita\ilor, individualizarea instruirii , 
centra rea pe joc; 

- centrarea programei actuale pe obiective educa\ionale formulate pe niveluri 
de varsta ~i posibilitatea educatorului puericultor de a proiecta activita\i care sa 
raspunda nevoilor copiilor; 

- noile abordari ale con\inuturilor (interdisciplinaritatea, abordarea integrata a 
con\inuturilor) 

- introducerea activita\ilor op\ionale; 
- diversificarea formelor de organizare a copiilor in cadrul activita\ilor: in 

perechi ~ i grupuri mici. 

b. CABINETELE MEDICALE $COLARE 
Pentru a cre~te eficienta activitatii de medicina ~colara in anul 2019 am 

demarat 0 actiune de control la toate cabinetele medicale a unitatilor de invatamant , , , 
ce a avizat conditiile de igiena, dotarile cu mobilier, aparatura medicala ~i 

medicamente. Pentru deficientele constatate au fost stabilite impreuna cu 
conducerea unitatilor de invatamant termene de remediere. 

Dintre indicatorii realiza\i de cabinetele medicale ~colare in anul ~colar 2018-
2019 se pot eviden\ia: 

• 9666 examene medicale de bilan\ ale starii de sanatate ( grupele de pre~colari 
din gradini\e - grupa mica, mijlocie , mare, pregatitoare; elevi cis. I, IV, VIII , XII, 
ultimul an de profesionala ~i ucenici) ; 

• 19701 masuratori somatometrice ( inal\imea ~i greutatea la pre~colarii din 
toate grupele ~i la elevii din to ate clasele ~i din to\i anii); 

• 95470 examinari de triaj epidemiologic pentru elevi ~i pre~colari (de dupa 
vacan\a de vara , Craciun, Pa~ti ~i zilnic la pre~colarii din grupele cu program 
prelungit ~i saptamanal) ; 

• 1874 cazuri de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului epidemiologic 
(angine, pediculoza, scab ie, micoze, alte boli transmisibile) ; 

• 2431 afectiuni dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor medicale de 
bilan\ a starii de sanatate din totalul de subiecti examinati - 9666; 
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• 30373 cazuri noi de bol i depistate la elevii din alte clase, respectiv alti ani de 
studiu dedit la cei (cele) de bilant al stiirii de siiniitate; 

• 775 cazuri vechi din evidenta specialii ( pentru dispensarizare) trimise la 
specialil?ti pentru stabilirea stadiului bolii dispensarizabile I?i revenite de la acel?tia cu 
rezultatul examiniirii !Ii recomandiirile terapeutice; 

• 29832 cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultatiilor la cerere. 
• Din darea de seamii pe anul 2018-2019 a activitiitii cabinetelor medicale 

I?colare, se pot evidentia urmiitorii indicatori: 
• 129698 consultatii profilactice, din care 122209 medicinii genera Iii I?i 7489 

stomatologie; 
• 92885 tratamente , din care 73838 medicinii genera Iii !Ii 19047 

stomatologie ; 
• 30373 cazuri noi de Tmbolniiviri (incidentii) , din care 588 boli infectioase I?i 

parazitare, 471 boli endocrine, metabolice I?i de nutritie, 1025 boli ale 
ochiului (vicii de refractie I?i altele) , 7486 boli ale aparatului respirator, 6219 
boli ale aparatului digestiv, 11504 accidente I?i traumatisme 

• 6310 bolnavi cronici (prevalenta) la sfarl?itul anului I?colar evidentiazii: 573 
sechele rahitism, 416 obezitate de origine neendocrinii, 21 diabet zaharat, 
1700 vicii de refractie,385 tulburiiri de vorbire , 153 Tntarziere mentalii 
ul?oarii , 154 deformatii cal?tigate ale coloanei vertebrale, 39 anomalii 
congenitale ale sistemului osteo - articular. 

• 7577 controale igienico sanitare I?colare; 
• 3097 controale Tn blocurile alimentare; 
• 2168 ore informare, educatie sanitarii efectuate de medicii !lcolari !Ii 7259 

ore de educa\ie sanitarii efectuate de asistentele medicale 
• 32 ore educa\ie sanitara specifice de promovare a siiniitiitii Tn centrele 

comunitare 
• 360 ore de pregiitire pentru elevii Sanitarii Pricepu\i 
• In perioada 01 iulie - 30 august 2019 s-a asigurat asistentii medicalii 

(medici i?i cadre medii) , la Administratia Taberelor, cu punct de verificare la 
Colegiul National "Gh. M. Murgoci", atat pentru triajul medical a 709 elevi , 
cat I?i pentru eliberare a 709 documente medicale (adeverinte medicale, 
dovezi de vacciniiri) la solicitarea persoanelor interesate. La cabinetul 
stomatologic din cadrul Colegiul National "Gh. M. Murgoci" a fost asigurat, 
cu un medic !Ii cadre medii, serviciul de urgentii stomatologie infantilii, Tn 
perioada 01 iulie - 30 august 2019, cu program zilnic 8.00 - 16.00, 
efectuandu-se 161 consulta\ii !Ii tratarea a 103 afectiuni ale sistemului 
dento-maxilar (carii). 

• La ambele sesiuni de bacalaureat !Ii la examenul de evaluare na\ionalii din 
2019, s-a asigurat asistentii medicalii de urgentii, cu medici I?i cadre medii , 
Tn centrele organizate de Inspectoratul $colar Judetean; 

• In luna iulie 2019, s-a asigurat asistentii medicalii la examenul national de 
definitivare Tn Tnviitiimant, centrul de examen !Ii asisten\ii fiind la Colegiul 
Na\ional "N. Biilcescu" I?i Liceul de Arte "H. Darclee". 

• In cadrul "Olimpiadei Nationale a Sportului $colar" - etapa primar, 
gimnaziu I?i liceu organizatii Tn 216 competitii sportive (handbal, fotbal , 
baschet, volei fete I?i biiie\i) , desfii!lurate Tn 94 meciuri unde s-a acordat 
vizii medicalii pentru elevii participanti I?i s-a asigurat asistentii medicalii la 
bazele sportive, conform calendarului competi\ional. 

A fost semnat un contract de colaborare cu Direc\ia de Asisten\ii Socia Iii Briiila 
pentru a realiza, prin intermediul re\elei de medicinii !lcolarii !Ii mediatorilor sanitari, 
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un program de educatie sanitara In cele 2 centre comunitare ale ora!?ului. In cadrul 
acestui program au fost realizate prezentari, ateliere !?i lectii interactive cu copiii, 
parintii !?i bunicii din centrele comunitare pe teme de igiena, alimentatie sanatoasa, 
contraceptie, boli cu transmitere sexuala !?i preventie prin vaccinare. 

• Reteaua de stomatologie din cadrul cabinetelor medica Ie ~colare a 
Inregistrat un numar total de 20572 activitati din care se pot evidentia 
urmatoarele: 

• 12644 consultatii stomatologice; 
• 73838 tratamente stomatologice, obturari carii simple, obturari carii 

complicate, ~edinle detartraj, tratamente antiinflamatorii ~i extractii; 
• 646 ore de educatie sanitara pentru elevi. 
Ca urmare a realizarii unui parteneriat cu filiala Crucea RO!?ie Braila !?i 

reprezentanta zonala a firmei Colgate In cadrul programului Colgate Bright Smiles, 
prin intermediul medicilor stomatologi din cabinetele !?colare, au fost realizate ore de 
educatie sanitara In !?coli privind igiena dentara,profilaxia cariei dentare !?i a 
anomaliilor dento-maxilare. 

Pentru a cre!?te nivelul de pregatire profesionala !?i calitatea serviciilor 
medicale oferite In cre!?e!?i cabinetele medicale !?colare,fn intervalul 15-17 aprilie 
2019 au fost organizate cursuri, creditate cu ore de "Educatie Medicala Continua" , 
privind urgentele medico-chirurgicale, sustinute de medicul coordonator 
S.PAMAC., pentru asistentele medicale. 

c. MEDIA TORI SANITARI 
Din grilele de evaluare a performantelor mediatorilor sanitari la 31 decembrie 

2019 erau: 3804 persoane catagrafiate reprezentand 820 familii formate din romi 
caldarari , spoitori, castalii , ursari; 116 persoane consiliate despre avantajele 
asigurarii de sanatate ~i modul de obtinere; 334 persoane mobilizate pentru 
vaccinari; 49 gravide depistate ~i prezentate medicului de familie; 253 femei care 
utilizeaza metode contraceptive, persoane Ins crise pe lista de asigurari, 149 
persoane au obtinut forme legale (certificate na!?tere, certificate casatorie, carti 
identitate), 203 persoane sprijinite pentru obtinerea unor beneficii sociale: ajutor 
social, alocatie de stat, burse !?i 124 de campanii de educatie pentru sanatate ( In 
familie , scolii !?i gradinite). 

A fost semnat un protocol cu Directia de ASistenta Sociala Braila pentru a 
realiza prin intermediul mediatorilor. sanitari,un program de educatie sanitara In 
centrele comunitare ale ora!?ului. In cadrul acestui program au fost realizate 
prezentari !?i lectii interactive cu copiii , parintii !?i bunicii din centrele comunitare pe 
teme de igiena, alimentatie sanatoasa,contraceptie, boli cu transmitere sexuala !?i 
preventie prin vaccinare. 

SITUATIA ECONOMICA A S.P.A.M.A.CRESE 
Bugetui solicitat !?i aprobat este strict nec'esar pentru buna desfa~urare a 

activitatii. A fost repartizat ~i utilizat astfel Incat sa fie asigurata calitatea serviciilor 
oferite copiilor prezenli In unitati. In acest sens au fost urmarite ~i analizate lunar 
evolulia consumurilor la utilitati (gaze naturale, curent electric, apa, convorbiri 
telefonice, etc.), atat sub aspect valoric cat ~i sub cel al consumurilor efective ; 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
- Protejarea sanatatii ~i prevenirea Imbolnavirilor asociate factorilor de risc din 

mediul de viala ~i activitate a personalului angajat prin achizitionarea de hate !?i 
aragaze profesionale 
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- Continuarea demersurilor necesare in vederea acreditarii ~I evaluarii 
period ice, conform Ordinului nr.3412/2013; 

- Eficientizarea activitatii prin reducerea cheltuielilor pe copil asistat; 
- Igienizarea cre~elor, in perioada iunie-august 2020, in conformitate cu 

normele igienico-sanitare in vigoare. 
- Realizarea unui program amplu de educalie sanitara intitulat "Alimentalia 

sanatoasa-Stil de viala sanatos", care se va adresa tuturor categoriilor de copii din 
instituliile de invalamant \,i care va cuprinde leclii ,ateliere \,i jocuri tematice specifice 
fiecarei categorii de varsta, pe teme de nutrilie ,prevenire a obezitalii infantile \,i a 
bolilor generate de alimentalia gre\,ita. 

- Evaluarea, supravegherea ~i controlul bolilor transmisibile \,i asigurarea 
functionarii sistemului de alerta ~i raspuns rapid ; 

- Evaluarea medicala a copiilor in vederea orientarii \,colare \,i profesionale , 
realizarea de demersuri pentru integra rea \,colara \,i promovarea egalitalii sanselor, 
responsabilizarea parinlilor in supravegherea starii de sanatate \,i a pregatirii \,colare 
a elevilor 

- Dezvoltarea relelei de medicina \,colara \,i cre\,terea calitalii serviciilor 
medica Ie acordate atat prin perfeclionarea cadrelor medicale in cadrul programelor 
de pregatire profesionala cat \,i prin dotarea cabinetelor medicale cu aparatura \,i 
medicamentele necesare. 

- Continuarea colaborarii dintre mediatorii sanitari, Primaria Municipiului Braila 
~i Directia de Sanatate Judeteana Publica, pentru integrarea \,i conectarea populatiei 
rrome la necesitatile actuale ?i a activitalilor de educalie sanitara organizate in 
centrele comunitare de catre medicii ?colari . 

Promovarea de programe ?i proiecte educalionale, nalionale \,i 
internalionale, care aduc beneficii pe termen mediu ~i lung celor implicati - copii, 
parinti, educatori puericultori; 

- Realizarea, pe tot parcursul anului, a unor afi\,e ?i flyere de promovare a 
serviciilor gratuite ?i activitalilor desfa?urate in cadrul Serviciul Public de Asistenla 
Medicala ?i Administrare a Cre?elor (Asistenta medicala a pre~colarilor din gradinite; 
Asistenta medicala preventiva, inclusiv imunizarile obligatorii prevazute in Programul 
national de imunizari; Asistenta stomatologica preventiva, curativa ~i de urgenta a 
elevilor din unitatile ~colare ; Asigurarea de servicii specializate cu caracter social, 
medical, educalional pentru cre?terea, ingrijirea \,i educarea timpurie a copiilor cu 
varste pana la 4 ani); 

- Promovarea unui parteneriat educalional real ?i viabil , cu implicarea tuturor 
actorilor educalionali, la initiativa conducerii cre?elor ~i a educatorilor puericultori; 

- incheierea unor parteneriate cu institutiile publice sau private specializate in 
consiliere psihologica ~i sociala, in sanatatea ~i educatia copiilor antepre~colari 
dezvoltand 0 retea de suport profesional ~i respectiv 0 retea de sprijin comunitar. 

- Cre?terea numarului activitalilor de prevenlie ?i educalie sanitara pentru 
orientarea elevilor ?i pre?colarilor catre tot ceea ce line de viala sanatoasa, grija fala 
de propria persoana \,i prima intervelie in caz de necesitate concomitent cu 
combaterea a tot ceea ce este nociv. in acest scop se vor organiza cursuri de prim
ajutor, de alimentalie sanatoasa \,i prevenirea obezitalii, de combatere a consumului 
de alcool , tutun ,droguri \,i alte substale similare in colaborare cu Direclia de 
Sanatate Publica \,i Inspectoratul Scolar. Vizali ca beneficiari ?i parteneri ai educaliei 
pentru sanatate vor fi nu doar pre\,colarii ?i elevii ci \,i parinlii ?i cadrele didactice. 

- Continuarea procesului de modernizare, demarat in 2019, cu cre?terea 
standardelor de calitate ale serviciilor oferite , implementarea unui management pro
activ orientat catre valorizarea maxima a potenlialului uman ?i material ?i 
circumscrierea permanenta in cadrul normativ. 

150 



3.7. COMPLEXUL REZIDENTIAL "SF. MARIA" BRAILA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 
Complexul Reziden\ial "Sfanta Maria" Braila este persoana juridica de drept 

public, cu personalitate juridica, infiintata prin hotararea Consiliului Local Municipal 
Braila !iii organizatA in structura Direc\iei de Asisten\a Sociala Braila, in calitate de 
furnizor de servicii socia Ie, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF 
nr.320/14 .04.2014, eliberat de Ministerul Muncii !iii Justi\iei Sociale. Sediul 
complexului este in Jud. Braila, Com una Vadeni, Loc. Baldovine!iiti, Calea M0!ii 
Anghel nr.486. 

Rolul complexului este de a asigura la nivel local aplicarea politicilor !iii 
strategiilor de asisten\a sociala destinate persoanelor aflate in situa\ii de dificultate 
prin men\inerea, refacerea !iii dezvoltarea capacita\ii individuale de depa!iiire a 
situa\iei de nevoie in care se afla, in cazul in care persoanal familial alta persoana 
obligate la aceasta este incapabila sa 0 solu\ioneze. 

a. Ciiminul pentru persoane varstnice, cod serviciu social 8730 CR-V-I, 
cu sediul in Jud. Braila, Com una Vadeni, Loc. Baldovine!iiti , Calea MO!ii Anghel 
nr.486, corpurile C5 !iii C12; standardul minim de calitate aplicabil serviciului social 
este Anexa 1 la Ordinul nr. 29/2019; 

b. Centrul rezidential de ingrijire ~i aSistentii, cod serviciu social 8790 
CR-PD-I, cu sediul in Jud. Braila , Com. Vadeni, Loc. Baldovine!iiti, Calea M0!ii Anghel 
nr.486, corpurile C1 !iii C6; standardul minim de calitate aplicabil serviciului social 
este Anexa 1 la Ordinul nr. 29/2019 . 

Complexul Reziden\ial "Sfanta Maria" Braila, este structurat pe 6 corpuri de 
cladiri, iar capacitatea de gazduire este de 160 locuri , respectiv: 

a. 121 de locuri pentru Caminul pentru persoane varstnice; 
b. 39 de locuri pentru Centrul reziden\ial de ingrijire !iii asisten\a. 

In anul2019 de serviciile Complexului au beneficiat 174 de persoane, din care 
beneficiari noi 44. 

La 31 decembrie 2019 erau in eviden\a 140 de beneficiari. Numarul total de 
zile spitalizare/pacient este de 294 !iii numarul mediu lunar persoane internate este 
de 142. 

Persoanele internate in Complexul Reziden\ial "Sfanta Maria" Braila, sunt 
varstnice, aflate in situa\ii de dificultate, vulnerabile, dependente, cu patologie 
cronica (afec\iuni neurologice, psihice, oncologice, cardiovasculare, locomotorii, 
digestive, metabolice, de nutri\ie, dermatologice etc.), precum !iii cazuri sociale care 
necesita asisten\a medico-sociala permanenta, asigurata de 106 angaja\i din 117 de 
posturi aprobate conform organigramei ~i !iitatului de func\ii : 

Conducere - 4; 
- Compartiment juridic !iii resurse umane -2; 
- Compartiment financiar, contabilitate informatizata de gestiune - 6; 
- Compartiment achizi\ii- 1; 
- Serviciu administrativ - 22; 
- Compartiment audit - 1 ; 
- Compartiment de specialitate psiho-socio-medico- sanitar - 81. 

Obiectul de activitate 
Imbunata\irea calita\ii vie\ii persoanelor internate in complex !iii socializarea lor 

conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum ~i a regulamentelor-cadru de organizare ~i func\ionare a serviciilor sociale, 
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cu modificarile ;;i completarile ulterioare; H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea 
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale ~i a nivelului venitului lunar pe 
membru de familie In baza caruia se stabile~te contribulia lunara de Intrelinere 
datorata de catre suslinatorii legali ai persoanelor varstnice din centrele rezidenliale; 
Legea nr. 17/2000 privind asisten\a sociala a persoanelor varstnice republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor socia Ie destinate 
persoanelor varstnice , persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de 
proteclie a copilului ~i altor categorii de persoane adulte aflate In dificultate, precum 
~i a serviciilor acordate In comunitate, serviciilor acordate In sistem integral ~i 

cantinele socia Ie; HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a 
nevoilor persoanelor varstnice; HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al 
alocaliei zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituliile ~i unitalile 
publice. 

Standard minim de calitate aplicabil: Anexa 1 la Ordinul MMJS nr. 29/2019 
pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
socia Ie destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au 
parasit sistemul de proteclie a copilului ~i altor categorii de persoane adulte aflate In 
dificultate, precum ~i a serviciilor acordate In comunitate, serviciilor acordate In 
sistem integrat ~i cantinele socia Ie; 

Complexul funclioneaza cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
proteclia persoanelor fizice In ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter 
personal ~i privind libera circulalie a acestor date ~i de abrogare a Direc!ivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind proteclia datelor) i?i ale Legii nr. 190/2018 
privind masuri de punere In aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 . 

Serviciile prestate In cadrul complexului sun!: 
servicii de cazare pe durata nedeterminata; 
asigurarea unei alimentalii echilibrate atat cantitativ, cat ~i calitativ pentru toli 
beneficiarii; 
servicii de Ingrijire personala In func\ie de nevoile identificate; 
asisten\a medicala; 
activitali pentru menlinerea sau readaptarea capacitalilor fizice sau 

intelectuale ; 
activitali de socializare ; 
Indrumare ~i consiliere psihologica ~i sociala; 
control ~i tratament medical ; 

SINTEZA ACTIVITAT" PE ANUL 2019 

Activitiiti pentru mentinerea sau readaptarea capacitiitilor fizice sau 
intelectuale; 

a. Activitati practice: 
lucru manual : cro~etat diverse obiecte, confeclionarea de omamente pentru 

decorarea spaliilor de locuit, de relaxare ~i a salilor In care se serve~te masa, 
In funclie de sezon. 

- autogospodarire: beneficiarii au fost implicati In activitali de curalenie In curtea 
complexului ; 

b. Activitati de grup: 
jocuri de grup: beneficiarii participa la jocuri de remmy pentru stimularea 
cognitiva; 

- disculii libere: religioase, medica Ie, de organizare a activitalilor ~i petrecerii 
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timpului liber; 
c. Activita\i informative: 

- citirea presei, a revistelor/cartilor, urmarirea programelor TV, filme artistice ~i 
documentare; 

- activitati de informare: cu privire la facilitatile/gratuitati de care pot beneficia , 
drepturile pe care Ie au In calitate de beneficiari de servicii In cadrul 
Complexului Rezidential " Sfanta Maria" Braila, activitatile care se desfa~oara 
in comunitate. 

Activitiiti de socializare 
a. Activitil\i intergenera\ii: 

colaborarea cu elevii Scolii gimnaziale Vadeni in cadrul acordului de 
parteneriat; 

- colaborarea cu " Fundatia Surorile Clarisse ale Sfantului Sacrament" 

b. Activita\i In comunitate: 
aniversarea zilei de 1 Octombrie "Ziua internationala a persoanelor 

varstnice"; 
aniversarea lunara a zilelor de na~tere a beneficiarilor din cadrul complexului; 

- primirea colindatorilor in perioada sarbatorilor de iarna; 
program de colinde ~i cadouri; 

c. Activita\i recreativ-distractive: 
- aniversarea lunara a zilelor de na~tere ale beneficiarilor cu sprijinul sponsorilor 

~i colaboratorilor, Intr-un cadru festiv ; 
organizarea anumitor sarbatori nationale, religioase: Na~terea Domnului ~i 

Invierea, Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, etc. : 
- aniversarea zilei de 8 Martie ; 

d. Activita\i spirituale: - slujbe religioase; 

indrumare ~i consiliere psihologicii 

In anul 2019 interventia sociala a vizat consilierea sociala, programe de 
terapie de grup, programe de exercitii distractive de stimulare psiho-motorie, testare 
~i exercitii de stimulare cognitiva, precum ~i chestionare de verificare a gradului de 
satisfactie a beneficiarilor. S-au realizat reevaluari socio-medicale, respectiv planuri 
individuale de servicii. Activitatea este completata prin raportari period ice 
(trimestriale, semestriale, anuale) analiza gradului de satisfactie a beneficiarilor. 

- Activitatile de informare ~i consiliere psihio-sociala au ca scop: 
Consilierea psiho-sociala a beneficiarilor - care vizeaza Imbunatatirea 

abilitatilor de relationare, cre~terea coeziunii grupului, cre~terea stimei de sine, 
gestionarea relatiilor conflictuale, cre~terea Increderii In posibilitatile proprii ~i 
Imbunatatirea activitatii ; 
Consilierea membrilor familiei pentru solutionarea diverselor probleme ~i 

pentru cre~terea calitatii vietii persoanei beneficiare; medierea unor conflicte 
aparute Intre beneficiari ~i membri familiei ; 

- Colaborarea cu persoane fizice ~i juridice In cadrul parteneriatelor ~i a 
sponsorizarilor. Indrumarea in cadrul activitatilor cultural- artistice (poezii, 
cantece, cor); 
In anul 2019 au avut loc 44 internari, 22 decese ~i 13 externari. Activitatea 

este completata prin Raportari period ice (trimestriale, semestriale, anuale) 
analiza gradului de satisfactie a beneficiarilor, situatii statistice Intocmirea de 
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documente §i pregatirea documentatiei necesare Tn relatia cu institutiile; 
contactarea membrilor familiei care locuiesc Tn strainatate Tn vederea 

mentinerii unei legaturi §i a rezolvarii unor probleme; 
- contactarea membrilor de familie cu ocazia deteriorarii starii de sanatate sau a 

evenimentelor majore din viata beneficiarilor; 
- contactarea firmelor de pompe funebre Tn cazul deceselor; 

Tntocmirea documentatiei pentru actele de identitate, pentru cazurile socia Ie 
(fara venituri), pentru eliberarea certificatului deces; 

- colaborarea cu asistentii socia Ii §i medicii din cadrul unitatilor de asistenta 
medicala §i sociala; 
colaborarea cu institutiile partenere Tn vederea organizarii de activitati 
comune pentru socializare; 
ac!ualizarea bazei de date; 

- implicarea beneficiarilor Tn activitati de lucru manual (colaje, tricotaje), 
decorarea spatiilor de locuit specifice anotimpului ori evenimentului; 

Control §i tratament medical 

Consultatiile sunt asigurate de catre un medic medicina generala, medici de 
familie §i medicii din unitalile spitalice§ti. Pe parcursul anului toti beneficiarii au 
fost consultati medical. 
Tn cadrul aC!ivitatii de servicii medicale se asigura: 

Administrarea medicamentelor de catre asistentele medicale conform 
recomandarilor medica Ie; 

- Triaj la internare; 
- Sterilizarea instrurnentarului §i a spatiilor; 
- Educatie sanitara lunara; 
- Colaborarea cu medicii de familie §i medicii speciali§ti; 

Vizitarea beneficiarilor internati Tn spital; 
Masurarea tensiunii arteriale , masurarea glicemiei , masurarea cantitalii §i 
analiza rea aspectului macroscopic al urinei; 
Pregatirea documentatiei pentru internare Tn spital §i eliberarea certificatului 

constatator al decesului. 
Complexul asigura fiecarui beneficiar un plan al serviciilor care Ii vor fi 

furnizate respectand pe cat posibil, dorintele §i prioritatile acestuia. Beneficiarii 
primesc 0 alimentatie adecvata, Tntr-o ambianta placuta . Complexul asigura fiecarui 
beneficiar trei mese complete gatite pe zi §i doua gustari , la intervale echilibrate, 
asigurandu-se aportul de calorii §i varietatea de meniuri. Beneficiarii se pot implica la 
pregatirea hranei, la servire §i la spalarea veselei, Tn vederea mentinerii §i a refacerii 
abilitatilor de autoservire §i autogospodarire. Beneficiarilor serviciilor complexului Ii se 
asigura conditii corespunzatoare de mentinere a igienei personale. Beneficiarilor Ie 
sunt asigurate servicii de prevenire, terapie §i recuperare medicala Tn baza evaluarii 
continue a nevoilor individuale §i beneficiaza de medicamentele necesare Tn baza 
prescriptiilor medicilor speciali§ti. Organizarea activitatilor artistice au dus la 
eliminarea unor bariere de comunicare §i apropierea asistalilor unul fata de altul §i 
fata de angajatii complexului. 

Referitor la situatia financiarii a unitatii pe anul 2019 

Bugetul de cheltuieli aferent anului 2019 al Complexului Rezidential "Sfanta 
Maria" Briiila a fost aprobat prin H.C.L.M. Briiila nr. 150 din 16.04.2019, rectificat 

154 



prin H.C.L.M. Braila nr. 376 din 22.07.2019 ~i prin H.C.L.M. Braila nr. 566 din 
31.10.2019, fiind In sum a de 7.386.000 lei, avand urmatoarea structura: 

Total Cheltuieli - 7.386.000 lei; 
Total Cheltuieli curente - 7.351.000 lei; 
Titlull- cheltuieli de personal - 5.519.000 lei; 
Titului II - Bunuri !;ii servicii - 1.725.000 lei ; 
Total cheltuieli dezvoltare 35.000 lei. 

Execu\ia bugetara la 31.12.2019 se prezinta astfel: 
Titlul I - CHEL TUIELI DE PERSONAL: 

• Pla!i efectuate 
• Cheltuieli efective 

Titlulll- BUNURI 91 SERVICII: 
• Pla!i efectuate 
• Cheltuieli efective 

Titlul XII - ACTIVE NEFINANCIARE 
• Pla!i efectuate 
• Cheltuieli efective (amortizare) 

Total plati efectuate 2019 
Total cheltuieli efective 2019 

5.384.465 lei; 
5.412.340 lei ; 

1.541.559.37 lei; 
1.408.331 .25 lei; 

23.251 .10 lei; 
- 102.898,59 lei; 

7.028.551.37 lei; 
7.026.572.84 lei; 

In anul 2019 contributia lunara de lntretinere a fost: , , 
Persoane dependente - 1.050 lei; 
Persoane semidependente - 900 lei; 
Persoane independente - 800 lei. 

Valoarea totala a contributiei lncasate In anul 2019 a fost de 872,596 lei. 
In anul 2019 au fost 1mb~nata\ite condi\iile de cazare prin montarea de ferestre 

din tamplarie de PVC la parterul cliidirii vechi , achizi\ionarea a 30 paturi metalice (tip 
spital), saltele, noptiere metal ice !;ii 30 de dulapuri tip soldat. 

OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2020 
- Crel?terea calita!ii serviciilor oferite persoanelor asistate; 

Crel?terea calita!ii vie!ii prin crel?terea calita!ii serviciilor de lngrijire a 
beneficiarilor; 

- Crel?terea gradului de socializare prin activita!i intergenera!ionale; 
Promovarea activita!ilor complexuluii In comunitate; 

- Realizarea I?i 1mbunata!irea In continuare a unei bune colaborari cu toate 
institu!iile specializate I?i implicate In protec!ia persoanelor dependente; 

- Promovarea activita!ilor complexului; 
Pentru atingerea acestor obiective va sol icitam sprijinul pentru implementarea 

proiectului de reabilitare !;ii dotare a corpurilor de construc\ii C6 ~i C12 din cadrul 
Complexului Reziden\ial Sfanta Maria Braila .. 

3.8. ACTIVITATEA CAMINELOR PENTRU PERsOANE VARsTNICE: 

3.8.1. CAMINUL PENTRU PERsOANE VARsTNICE "LACU SA RAT" 
BRAILA 
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STRUCTURA ~I COMPONENTA 
Caminul pentru Persoane Varstnice "LACU SARAT", cu sediul In judelul 

Braila , Staliunea Lacu Sarat, str. Aleea Centrala nr.1, a luat fiinla In anul 2004. 
Caminul "Lacu Sarar' este persoana juridica romana, fara scop patrimonial 

constituita ~i acreditata sa acorde servicii socia Ie In baza Legii nr. 197/2012 privind 
asigurarea calitalii In domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare. Caminul 
pentru Persoane Varstnice "Lacu Sarar' Braila este 0 unitate acreditata, conform 
Licenlei de funclionare Seria LF, nr. 0000301 pentru urmatoarele servicii socia Ie: 
Gazduire pe perioada nedeterminata, Asistenla medicala ~i de Ingrijire, Socializare ~i 
petrecere a timpului liber, Consiliere psihologica. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 
Caminul pentru Persoane Varstnice "Lacu Sarat" are 0 capacitate de 142 de 

locuri repartizate In 73 de camere, camera cu 1 pat, 2 paturi, 3 paturi si 4 paturi. 
In corpul A sunt amplasate: cabinete medicale, clubur'i, vestiare ale 

personalului de specialitate, magazia de rufe curate, lenjeria , spalatoria ~i salile de 
mese. 

Conditii de petrecere a timpului liber: Cluburi dotate cu biblioteca, 
televizoare, sah, rummy, capela proprie, parc. 

Hrana este preparata In blocul alimentar ~i este transportata la cele doua sali 
de mese prin intermediul unui ascensor. 

Misiunea: promovarea unei politici socia Ie bazate pe respectarea drepturilor 
beneficiarilor de servicii sociale (persoane varstnice). 

Scopul: cre~terea calitalii vielii persoanelor varstnice aflate Intr-o situalie de 
risc social. 

Obiective generale: 
• Dezvoltarea, Imbunatalirea ~i perfeclionarea activitalilor serviciilor socia Ie 

existente; 
.Asigurarea de servicii socia Ie de calitate, respectand standardele generale de 

calitate In domeniu ~i care sa fie adaptate la nevoile sociale existente; 
• Incheierea de convenlii de colaborare cu institulii, organizalii ~i fundalii publice 

sau private In vederea implementarii politicilor sociale la nivelul comunitalii; 
• Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor socia Ie furnizate 

de catre institulia noastra; 
• Selectarea beneficiarilor de servicii socia Ie se realizeaza de catre furnizorul de 

servicii socia Ie - Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului 
Braila, In conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenla sociala a 
persoanelor varstnice. 

CATEGORII DE PERSOANE GAZDUITE iN CAMIN: 
- Persoanele In varsta, valide, persoane fara probleme mari de sanatate psihica 

i?i fizica ; 
- Persoane semidependente - persoane cu posibilitali reduse a activitalilor 

casnice i?i sociale, imobilizate partial; 
- Persoane In varsta, dependente - persoane imobilizate permanent la pat. 
Gradul de dependenla este stabilit conform cu prevederile H.G. 886/2000 

privind aprobarea Grilei nalionale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice. 

Fiecare beneficiar din Caminul pentru Persoane Varstnice prime~te servicii In 
baza unui Plan individualizat de asistentii ~i ingrijire socio-medicalii acordat la 
nevoile persoanei varstnice ~i In concordanla cu gradul de dependenla. 
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Costul mediu lunar de Intretinere este stabilit de catre Consiliul Local Braila prin 
Hotararea nr. 661 2019, In suma de 2862 leil anI persoana varstnica independenta, 
3080 lei! anI persoana varstnica semidependenta , 3709 lei! anI persoana varstnica 
dependenta. Contribu\ia de Intre\inere a persoanelor varstnice care dispun de 
venituri i proprii , precum ~i a sus\inatorilor legali s-a stabilit In func\ie de gradul de 
dependen\a astfel : 

- 1050 leillunal persoana dependenta; 
- 900 leilluna/persoana semidependenta; 
- 800 leilluna/persoana care nu este dependenta(valida). 
La 31.12.2019 numarul persoane varstnice gazduite era de 129 : 

49 persoane varstnice valide ; 
57 persoane varstnice semidependente ; 
23 persoane dependente. 

II. ACTIVITATI DESFA~URATE 

Serviciile socia Ie sunt acordate In vederea dezvoltarii capacitatilor individuale 
sau colective pentru asigurarea nevoilor socia Ie, cre§terea calitatii vietii §i 
promovarea principii lor de coeziune §i inciuziune sociale. 

Activitii~i de ingrijire: 
- servicii de baza: ajutor pentru igiena corporala, Imbracare - dezbracare, hranire, 
comunicare ; 
- servicii de suport: activitati de petrecere a timpului liber, companie, deplasari In 
exterior; 

Activitiiti medicale: 
Servici i medicale cu caracter primar: ajutor pentru igiena corporala , 

administrare tratament, interventii In caz de urgenta, eliberare retete, trimitere 
speciali~ti , consiliere medicala, etc. 

Servicii de recuperare §i reabilitare psiho-somatica: aceste servicii urmaresc, 
ca finalitate , dezvoltarea autonomiei personale a fiecarui beneficiar §i se acorda 
conform nevoilor identificate. 

Activitiiti socia Ie: 
Integrare/reintegrare sociala: informare, consiliere, pregatire pentru viata 

independent. 
Sprijin pentru mentinerea §i dezvoltarea relatiilor cu familia , reprezentantul 

legal, prieteni, societate, etc; 
Activitiiti de ergoterapiel terapie ocupationalii: activita\i de gradinarit, seri 

dansante, artterapie , meloterapie, quiling, origami , antrenament mental prin imagini 
vizuale (filmulete sugestive video) etc. Parteneriate: Muzeul Brailei, P. M. T. Tichile!jti 
Braila, Gradinite, $coli!ji Crucea RO!jie BrMa. 

Activitiiti cultural-spirituale: s-au desfa~urat la Capela Caminului cu sprijinul 
Preotului Prof.Grecu, a Bisericii §i Manastirii "Sf. Pantelimon" din Statiunea Lacu -
Sarat. 

Activitiiti culturale ~i literare: 
S-au desfa~urat spectacole de teatru , poezie , cantece oferite de elevii din 

Inva\amantul local ~i anume: $coala nr.1 , Elevii din Comuna Chiscani, Elevi din 
comuna Tichile~ti ; Elevii $colii populare "Vespasian Lungu". Muzica populara oferita 
de Casa de Cultura cu ocazia Zilei Interna\ionale a Varstnicului ~i Balul Matii;;orului. 

Activitiiti de recuperare ~i reabilitare psiho-somaticii: consiliere 
psihologica, terapie ocupationala, art-terapie, alee terapeutica etc. 

Finantarea activitiitii curente s-a realizat de la bugetul Consiliului Local 
Municipal Braila ~ i venituri proprii din contribu\ia de Intretinere a beneficiarilor. In 
2018 institu\iei noastre i s-a repartizat un buget de venituri ~i cheltuieli , aprobat prin 

i 57 



Hotarare de Consiliu Local Municipal Braila in cuantum 5.440,00 mii lei. La 31 
decembrie 2019 s-au cheltuit 5.256,46 mii lei din care: 

- cheltuieli de personal, suma de 3.592,81 mii lei, cheltuieli cu bunuri ~i servici i, 
suma de 1.663,65 mii lei; 

S-au incasat venituri in suma de 1.320,25 mii lei reprezentand contribulie 
intrelin.,ere cam in . 

In anul 2019 standardul minim aprobat prin Hotararea de Guvern nr.978/2015 
este in suma de 23.784 lei/ persoana asistata/an, respectiv 1982 lei/luna. 

S-a urmarit in permanenta incadrarea cheltuielilor materiale in creditele 
acordate, achizitionarea facandu-se prin respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 
privind achiziliile publice. 

Conform statului de functii aprobat pentru anul 2018 Caminul pentru Persoane 
Varstnice "Lacu Sarat" are un total de 71 posturi aprobate prin Hotararea 
nr.629/2017 a Consiliului Local, care la finele anului se prezentau astfel: 67 ocupate 
~i 4 posturi vacante. 

Salariatii i~i desfa~oara activitatea astfel: personalul medical ~i ingrijire 
24h/24h; personalul de intrelinere 12 h/24 h; persona lui administrativ 8 h; 

Activitatea de comunicare §i relalii cu pub/icul a avut drept scop principal 
asigurarea unui cadru comunicational transparent deschis, corect, credibil ~i eficient, 
pentru consolidarea increderii populatiei, pe baza perceptiei publice realiste asupra 
activitatii institutiei noastre. 

Punctul de informare ~i documentare al publicului , care are acces rapid ~i facil 
la materialele informative, a fost actualizat in permanenta cu noutatile legislative 
aparute. Accesul publicului in institutie este zilnic intre orele 7:30-15:30. 

Accesul liber al oricarei persoane la informatiile de interes public prevazute de 
Legea 544/2001 s-a realizat prin : 

• pagina web a institutiei www.camin-Iacu-sarat.ro~ 
• afi~area la sediu in punctele de informare - documentare a noilor prevederi 

legale, ce vizeaza activitatea institutiei; 
• au fost acordate un numar mare de informatii de interes public, verbal, care 

nu au putut fi cuantificate ; 
• telefonul beneficiarului de servicii sociale 0239/652673 . 

Colectivul a avut 0 grija permanenta pentru economisirea resurselor institutiei 
prin incadrarea cu strictete a cheltuielilor efectuate in creditele bugetare acordate, 
pentru respectarea principiilor de transparenta ~i a procedurilor legale privind 
achizitiile publice, grija fata de patrimoniul institutiei. 

Caminul pentru Persoane Varstnice "Lacu-Sarat " a urmarit, in permanenta, 
calitatea serviciilor oferite prin aplicarea chestionarelor pentru masurarea gradului de 
satisfactie a beneficiarului ~i realizarea sarcinilor ce i-au revenit prin lege, pentru 
aplicarea unitara a legislatiei din domeniul asistentei socia Ie a persoanelor varstnice. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 ALE CAMINULUI PENTRU 
PERSOANE VARSTNICE "LACU-SARAT" 
Obiectivele principale ale activitatii centrului , pentru anul 2020, sunt urmatoarele: 

• asigurarea unui serviciu de calitate in beneficiul persoanelor varstnice prin 
participarea activa la realizarea competentelor institutiei ~i indeplinirea cu 
profesionalism a obligatiilor privind standardul etic al personalului; 

• autoperfectionarea pregatirii profesionale ~i a aptitudinilor de comunicare a 
personalului ; 
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• asigurarea unei informari prom pte ~i a unui dialog permanent cu institutiile 
similare; 

• Preocuparea continua privind implementarea standardelor de calitate a 
serviciilor sociale In conformitate cu Anexa nr. 1 din Ordinul M.M.J.S. nr.29/2019 
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile socia Ie cu cazare 
organizate ca centre destinate persoanelor varstnice; 

• Promovarea parteneriatelor cu organizatii neguvernamentale care activeaza In 
domeniul persoanelor varstnice; 

.Implicarea In viala sociala a persoanelor varstnice prin participarea la 
activitatea centrului; 

• Datorita interventiei factorilor meteorici ~i a trecerii timpului , cladirea are 
nevoie de realizarea unor lucrari pentru eficientizare energetica, respectiv: 
Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ( pereti exteriori , plan!iieu peste 
ultimul nivel, ferestre termopan balcoane) , izolalia termica a !iiarpantelor ~i 
Invelitoarelor; reabilitarea ~i modernizarea grupurilor sanitare, a sistemelor de 
ventilatie ~i climatizare ; Inlocuirea corpurilor de iluminat !iii iluminat incandescent cu 
corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata !iii durata mare de viata; Inlocuirea 
circuitelor electrice In camere, scari, subsol , lucrari de demontare/montare a 
instalatilor; sistem de alarmare la incendiu. 

3.8.2. CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE "SF. APOSTOL! 
PETRU ~i PAVEL" 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 
Prin Hotararea Consiliului Local Municipal Braila nr. 248 din 29.07.2013 s-au 

aprobat Organigrama ~i Statui de funclii a Caminului pentru Persoane Varstnice 
"Sfintii Apostoli Petru ~i Pavel", cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului 
nr. 23/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile socia Ie, cu un 
numar total de 97 posturi din care 59 posturi personal specialitate ~i 38 posturi 
personal administrativ. 

Conducerea unitatii publice specializate - Caminul pentru Persoane Varstnice 
"Sfintii Apostoli Petru ~i Pavel" - este asigurata de catre director ce coordoneaza ~i 
raspunde de Intreaga activitate a unitatii, cele 4 posturi de conducere fiind : 

- Director; 
- Contabil ~ef; 
- gef serviciu - Coordonator personal de specialitate; 
- gef serviciu - Contabilitate. 

Cele 93 de posturi de execulie sunt structurate pe urmatoarele compartimente 
aflate In subordinea directorului : 

Compartiment Asistenta Medicala ~i Ingrijire; 
Compartiment Psiho - Social; 
Compartimentul Juridic; 
Compartiment Protectia Muncii; 
Compartiment Audit; 
Compartiment Resurse Umane; 

Compartimentul de asistentii socialii cu urmatoarea componenta: 
- Psiholog practicant - 1 post; 
- Psiholog Specialist - 1 post 
- Asistent social specialist - 2 posturi; 
- Ergoterapeut - 2 posturi. 
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Compartimentul de asistenta medicala ~i ingrijire are urmatoarea 
componenta: 
- Medic primar - 1 post ( Y, post + Y, post ); 
- Asistent Medical - 8 posturi; 
- Infirmiere - 32 posturi; 
- lngrijitoare - 10 posturi; 
- Spalatoreasa - 4 posturi ; 
- Bucatar - 7 posturi 
- Maseur - 1 post. 

Compartimentul Resurse Umane functioneaza cu un post, Referent de 
specialitate I. 

Compartimentul Protectia Muncii are in componenta un singur post, 
Inspector de specialitate I. 

Compartimentul contabilitate are in componenta urmatoarele posturi: 
- Referent I - 1 post; 
- Referent II - 1 post; 
- Inspector de Specialitate I - 1 post; 
- Referent I A - 1 post; 
- Casier - 1 post; 
- Magaziner I - 2 posturi. 

Compartimentul achizitii publice aviind in componenta un post de 
Inspector de specialitate II. 

Compartimentul administrativ aviind in componenta: 
- Administrator I - 1 post; 
- Muncitor Necalificat I bucatarie - 1 posturi; 
- Muncitor Calificat IV Fochist - 1 post; 
- Muncitor Calificat IV Lenjereasa - 2 posturi; 
- Muncitor Calificat II Frizer - 1 post; 
- Muncitor Calificat II Electrician - 1 post; 
- Muncitor Calificat II Instalator - 1 post; 
- $ofer I - 1 post; 
- $ofer II - 1 post; 
- Muncitor Necalificat I - 2 posturi. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 
Unitatea are ca obiectiv gazduirea, ingrijirea, asigurarea hranei ~i intretinerea 

completa a celor 201 persoane viirstnice . 
Caminul pentru Persoane Viirstnice "Sfintii Apostoli Petru ~i Pavel" a fost 

acreditat pentru sediul din strada Caraiaman nr. 11 - Licenta de functionare 
260/24.12.2015 ~i pentru sediul din strada Zambilelor nr.1 - Licenta de functionare 
1699/24.12.2015 , in conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea 
calitatii in domeniul serviciilor sociale , cu modificarile ulterioare, pentru urmatoarele 
servicii socia Ie: 

1. Gazduire pe perioada nedeterminata; 
2. Asistenta medicala ~i ingrij ire; 
3. Consiliere psihologica. 

Grupul tinta este reprezentat de diferite categorii de persoane viirstnice care 
necesita ingrijire medicala permanenta , nu se pot gospodari singure , sunt lipsite de 
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sustinatori legali sau ace!iitia nu pot sa-!iii indeplineasca obligatiile datorita starii de 
sanatate sau situatiei economice, nu au locuinta !iii nu realizeaza venituri proprii. 

Caminul pentru Persoane Varstnice "Sfintii Apostoli Petru !iii Pavel" are 
urmatorul obiect de activitate: 

a) asigura furnizarea serviciilor socia Ie in interesul beneficiarului !iii in baza 
contractu lui incheiat cu acesta; 

b) asigura furnizarea serviciilor socia Ie cu titlu permanent ori temporar, cu sau 
fara gazduire; 

c) organizeaza activitati de socializare in vederea relationarii beneficiarilor cu 
mediul exterior institutiilor; 

d) acorda sprijin !iii asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiilor 
care pun in pericol siguranta beneficiarilor; 

e) dezvolta parteneriate !iii colaboreaza cu organizatii, institutii !iii orice forme 
organizate ale societatii civile, in conditiile leg ii, in vederea diversificarii serviciilor 
socia Ie furnizate; 

f) asigura indeplinirea masurilor de aducere la cuno!iitinta atat personalului, cat 
!iii beneficiarilor a prevederilor din Regulamentul propriu de organizare !iii functionare; 

g) sprijinirea persoanelor de varsta a 111- a prin asigurarea de servicii sociale; 
h) evitarea pe cat posibil a excluderii socia Ie a acestor categorii de populatie; 
i) dezvoltarea serviciilor sociale, inclusiv a actiunilor de tip preventiv, in scopul 

reducerii numarului de persoane care solicita asistenta de specialitate in institutii; 
j) asigura servicii in caz de deces persoanelor singure, fara familie; 
Caminul pentru Persoane Varstnice "Sfintii Apostoli Petru !iii Pavel" asigura in 

conditiile prevazute de lege, cazarea, intretinerea completa, asistenta medicala !iii un 
climat de viata placut pensionarilor care beneficiaza de serviciile acestei unitati. 

Pentru realizarea obiectului de activitate, Caminul pentru Persoane Varstnice 
"Sfintii Apostoli Petru !iii Pavel" are urmatoarele atributii principale : 

• asigura servicii de baza: ajutor pentru igiena corporala, imbracare !iii 
dezbracare, igiena eliminarilor, hranire ~i hidratare, transfer !iii mobilizare, deplasare 
in interior, comunicare; 

• asigura servicii de suport: facilitarea deplasarii in exterior, companie, activitati 
de administrare !iii gestionare, activitati de petrecere a timpului liber; 

• asigura servicii medicale; 
• asigura servicii de recuperare !iii reabilitare, terapie ocupationala; 
• efectueaza controlul asupra modului cum sunt folosite fondurile materiale, 

umane, necesare derularii intregii activitati propuse; 
• tine evidenta contabila a fondurilor destinate in acest scop ; 
• asigura selectia !iii pregatirea profesionala a personalului angajat in acest 

domeniu; 
• asigura aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniu; 
• asigura 0 cat mai buna colaborare cu alte institutii de profil; 
• tine evidenta !iii urmare~te evolutia principalilor indicatori care vizeaza 

imbunatatirea calitatii vietii persoanelor care sunt beneficiare ale caminului ; 
• asigura activitatea de personal, angajeaza personalul de conducere !iii 

executie; 
• formuleaza propuneri Consiliului Local Municipal Braila in vederea luarii unor 

masuri prevazute de lege; 
• asigura plata cheltuielilor de personal, a chiriilor !iii alte cheltuieli administrativ

gospodare!iiti; 
• asigura personal calificat pentru prepararea hranei in cantina specializata; 
• elaboreaza CODUL DE ETICA al beneficiarilor de servicii sociale. 
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SINTEZA ACTIVITATII PE ANUl 2019 STRUCTURATA PE DOMENII 
COMPARTIMENT PSIHO - SOCIO - CULTURAL 

Activitatea cabinetului psiho-social din cadrul Caminului pentru Persoane 
Varstnice "Sf. Ap . Petru i?i Pavel" s-a axat, in special , pe activita\ile ce au condus la 0 

integrare rapida i?i benefica a noilor asista\i gazdui\i. 
Pe parcursul anului 2019, cabinetul psiho-social a colaborat cu ceilal\i 

specialii?ti care fac parte din echipa multi disciplinara i?i cu apartinatorii asistalilor, dar 
i?i cu personalul, in vederea rezolvarii problemelor psiho-sociale, de comunicare i?i 
menlinerea unui climat linistit i?i armonios in colectivitate. Rolul acestora in camin 
este unul central , deoarece activitatea pe care 0 desfai?oara line in echilibru 
interrela\ionarea dintre asistali i?i familii/personal/conducere. Prin consilierea i?i 
medierea realizata, s-a urmarit suslinerea, promovarea suportului psihologic prin 
manifestarea toleran\ei, respectului fala de persoanele varstnice i?i familiile acestora, 
depistarea nevoilor acestora i?i monitorizarea modului in care acestea sunt 
satisfacute. 

o alta activitate desfai?urata a fost legata de evaluarea psihologica a starii de 
sanatate mentala a asista\ilor nou internati. Pe parcursul anului 2019 au fost 
internate 46 de persoane. Acestea au fost evaluate initial i?i au fost intocmite Planuri 
individualizate de servicii i?i recuperare , apoi au fost consiliate informativ, suportiv i?i 
au fost monitorizate. Totodata, atunci cand au intervenit modificari importante in 
starea de sanatate generala i?i a fost nevoie sa fie schimbat gradul de dependenta al 
asistatilor, specialii?tii din cadrul cabinetului psiho-social au participat alaturi de 
echipa multidisciplinara la reevaluare. 

La reevaluarea anuala/ocazionala au fost schimbate gradele de dependen\a a 
104 persoane. Procedura a fost facuta \inandu-se cont de particularita\ile psihologice 
specifice acestei varste, precum i?i de faptul ca varstnicii au nevoie de mai multa 
rabdare, intelegere, ajutor in vederea in\elegerii intrebarilor, a sarcinilor de lucru, 
precum i?i a rezultatelor pe care Ie-au oblinut. S-au folosit ca metode de investiga\ie -
interviul, observa\ia , MMS, teste de depresie, anxietate. Au mai fost evalua\i 
psihologic, in situa\ii deosebite, un numar de 18 asista\i. 

Pe parcursul anului 2019, au fost mediate aproximativ 269 cazuri de conflicte 
intre asista\i , atat in cazul sediului de pe strada Caraiaman, cat i?i in cazul anexei de 
pe strada Zambilelor. Situa\iile conflictuale intre persoanele varstnice 
institu\ionalizate pot duce la perturbarea linii?tii in camin , agravarea problemelor de 
sanatate a persoanelor implicate, dar i?i la dificultali de interrelalionare i?i acceptare a 
celorlalli utilizatori i?i din aceasta cauza se incearca evitarea, investigarea i?i medirea 
acestora intr-un mod cat mai rapid i?i eficient. 

Specialii?tii care fac parte din componen\a cabinetului psiho-social au men\inut 
permanent legatura cu familiile asista\ilor. Modul in care se interrela\ioneaza cu 
familiile asista\ilor, informarea acestora privind modificarile care au loc in privin\a 
situa\iei medico-psiho-sociale a parin\ilor/bunicilor/fra\ilor, ajuta asista\ii sa se simta 
in siguran\a , proteja\i i?i intelei?i de ambele par\i implicate in ingrijirea lor (familia i?i 
institu\ia). Pe parcursul anului 2019 au fost consilia\i in jur de 250 apar\inatori, privind 
problemele medico-psiho-sociale, mutari, internari , decese sau alte situa\ii 
neprevazute. 

Au fost consiliate suportiv aproximativ 1479 cazuri de batrani aflati in diferite 
situa\ii de criza (dificulta\i de adaptare, nein\elegeri cu colegi/familiile, sentimentul de 
inutilitate i?i insingurare, stari depresive minore sau medii). Prin consilierea suportiva 
efectuata, specialii?tii au incercat sa ajute persoanele aflate in situa\i i de criza, sa 
depai?easca intr-un mod eficient, tolerant, limitele sau inconvenientele cu care se 
confrunta in anumite momente. Totodata , au fost consiliate psihologic aproximativ 
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1175 cazuri de aSista\i, pentru diferite probleme (consum de alcool, conflicte, 
probleme psihice - depresii, tentative suicid , tulburari comportamentale sau gandire, 
demente, violen\a fizica sau verbala) !?i informativ, aproximativ 836 aSista\i. 

Cabinetul psiho-social a derulat !?i un program de activita\i ocupa\ionale, 
precum !?i unul de discu\ii spirituale/religioaselliterare in vederea diminuarii 
sentimentului de inutilitate !?i insingurare, depresie, anxietate, remedierea rela\iilor 
sociale !?i de interrela\ionare. Activita\ile ocupa\ionale (artterapia) au constat in 
confec\ionarea felicitarilor care au fost oferite asista\ilor din camin cu diferite ocazii 
(zile de na!?tere, 1 Martie, Pa!?te, Craciun, Ziua Interna\ionala a Persoanelor 
Varstnice), a desenelor cu tablouri de sezon, care au fost expuse in institu\ie. La 
aceste activita\i au participat in jur de 16 persoane. 

De asemenea, au fost efectuat zilnic vizite in camerele batranilor 
consemnandu-se evenimentele deosebite, care necesitau interven\ie !?i monitorizare 
atenta din punct de vedere medico-psiho-social. Discu\iile socializatoare au avut un 
rol de informare, de men\inere a unui climat cald !?i afectuos, de rezolvare a 
problemelor cu care se confrunta varstnicii institu\ionaliza\i. Acestea au jucat un rol 
important pentru asista\ii afla\i in situa\ia imobilizarii totale la pat, fiind ajuta\i sa 
tolereze mai u~or situa\ia in care se aflau. 

o alta activitate importanta a speciali!?tilor a fost imbunata\irea comunicarii 
dintre aSista\i , asista\i-personal , asista\i-conducere, acest lucru realizandu-se in mare 
masura datorita discu\iilor focusate pe probleme, monitorizare zilnica li'i evaluarea 
rezultatelor ob\inute in fiecare caz in parte. 

Pentru anul 2020, avem in vedere continuarea activita\ilor ocupa\ionale !?i a 
discu\iilor religioase, achizitionarea ~i aplicarea mai multor teste specifice in vederea 
depistarii li'i remedierii in limita posibilita\ilor - a tulburarilor de gandire, memorie, 
comportament, aten\ie, tulburarilor anxio-depresive sau de personalitate, consilierea 
li'i monitorizarea cazurilor deosebite. 

Activitatea sociala, pe parcursul anului 2019, a fost sus\inuta de 2 asisten\i 
sociali . in baza atribu\iilor ~i competen\elor prestabilite, s-au desfa~urat urmatoarele 
activita\i : 
- s-au oferit informa\ii celor interesa\i in accesarea serviciilor din cadrul caminului 
pentru persoane varstnice "Sf. Ap . Petru ~i Pavel"; 
- s-a colaborat cu Direc\ia de asisten\a sociala in vederea ob\inerii intr-un interval cat 
mai scurt a Dispozi\iilor de internare in camin pentru stabilirea, de comun acord cu 
beneficiarul, a perioadei de intrare in camin ~i a demararii formalita\ilor necesare; 
- persoanelor nou internate in camin (46 de persoane), precum ~i familiile acestora 
au fost informate cu privire la regulamentele institu\iei, drepturile ~i obliga\iile ce Ie 
revin; 
- s-au incheiat formalita\ile necesare internarii in Caminul pentru persoane varstnice 
"Sf. Ap. Petru ~i Pavel" pentru un numar de 46 de persoane; 
- s-au intocmit Angajamentele de plata la internarea persoanelor in camin sau au fost 
actualizate in momentul in care a survenit modificari ale gradului de dependen\a sau 
ale pensiei; 
- au participat, alaturi de echipa multidisciplinara la evaluarea ini\iala (46 de 
persoane) ~i periodica (154 persoane) a starii de sanatate fizica ~i psihica a 
asista\ilor, la intocmirea Planurilor de ingrijire ~i asisten\a a acestora ; 
- au facilitat integra rea noilor interna\i prin identificarea unor colegi de camera in 
concordan\a cu varsta, starea de sanatate, studiile, preocuparile ~i clasa sociala; 
- au fost vizitate zilnic camerele tuturor beneficiarilor, dar cu precadere a celor nou 
interna\i pentru identificarea posibilelor probleme ~i gasirea de solu\ii; 
- au fost consilia\i asista\ii ~i famil iile acestora in situa\iile de criza sau ori de cate ori 
a fost necesar pentru a decongestiona situa\iile neplacute; 
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- s-a efectuat procedura de reeavaluare la fiecare 12 luni sau ori de cate ori a fost 
cazul, Impreuna cu echipa pluridisciplinara , iar informa\iile au fost Inscrise In Fi~a de 
reevaluare (circa 154 de persoane au fost reevaluate) ; 
- s-a efectuat procedura de consiliere administrativa. Problemele sesizate de 
beneficiar, reprezentant/sus\inator legal au fost analizate de asisten\ii socia Ii ~i a fost 
acordat ajutorul necesar. In cazuri deosebite directorului unita\ii i-a fost adusa la 
cuno~tin\a situa\ia; 
- s-au oferit informa\ii directorului caminului ~i/sau personalului de specialitate din 
camin a schimbarilor importante care au aparut In starea de sanatate psihica, 
eventualele riscuri In legatura cu beneficiari i sau alta situa\ie care putea afecta 
mediul sau rela\iile interumane din camin; 
- au fost Intocmite formalita\i de ie~ire din unitate avand ca principal motiv dorin\a de 
reintegrare In cadrul familiei; 
- In cazurile de deces ale beneficiarilor asisten\ii socia Ii au anun\at familiile acestora 
sau persoanele Imputernicite pentru efectuarea Inhumarii , au urmarit stingerea 
debitelor defunctului ~i s-au ocupat de completarea Fi~ei de Inchidere a cazului ; 
- a fost actualizata permanent Baza de date a asista\ilor Intocmita pentru facilitarea 
oferirii de informa\ii competente; 
- au fost actualizate permanent Situa\ia detaliata privind angajamentele Incheiate In 
cursul anului 2019 ~i Baza de date privind fluctua\iile asista\ilor; 
- au fost actualizate Registrul privind informarea beneficiarilor, Cartea de imobil ~i 

celelalte registre din unitate direct legate de compartimentul psiho-social; 
Pentru anul 2020, avem In vedere urmatoarele obiective: 

- Prevenirea/combaterea marginalizarii, a conflictelor, neadaptarea la situa\ia de 
persoana utilizatoare a serviciilor sociale ; 
- Satisfacerea unor nevoi majore: utilitate, recunoa~tere sociala, manifestare a 
experien\ei , autorita\ii, interac\ionare ~i stabilire de rela\ii socia Ie pozitive; 
- Cre~terea gradului de implicare a familiilor de provenien\a In rezolvarea situaliilor 
de adaptare a asistatului la mediul specific din camin; 
- Redobandirea Increderii In for\ele proprii ~i a speranlei ca beneficiarii pot fi trata\i 
corespunzator, pot decide sing uri, au dreptul la un nivel de trai civilizat, la 0 

alimenta\ie ~i spa\iu de locuit corespunzator, la un climat psiho-social adecvat. 
- Optimizarea climatului moral-psihologic In colectiv; 

Activita\ile socio-culturale desfa~urate pe parcursul anului 2019, au fost 
coordonate de catre Cabinetul psiho- social, desfa~urandu-se dupa cum urmeaza: 
Luna ianuarie 
- Participarea, Impreuna cu un grup de asista\i ai caminului , la slujba de Boboteaza 
oficiata pe Faleza Dunarii de catre I.P.S. Casian Craciun. 
- Sarbatorirea asista\ilor care poarta numele Sfantului loan Botezatorul. 
- organizarea unei gezatori cu un grup de batrani ai caminului In cadrul proiectului 
"Biblioamici pentru bunici". 
- Un grup de asista\i au participat la comemorarea marelui nostru poet national -
Mihai Eminescu, In Gradina Publica. 
Luna februarie 
- Un grup de asista\i ai caminului , Impreuna cu participan\ii proiectului "Biblioamici 
pentru bunici", au confec\ionat mar\isoare tradi\ionale, coordona\i de catre d-na 
bibliotecara Camelia Cherciu ~i d-na Rodica Neofit. 
- organizarea unei plimbari In Parcul Monument. 
- asista\ii caminului au participat la 0 activitate de crogetat. 

Luna martie 
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- Un grup de elevi ai $colii Gimnaziale Cazasu, coordonati de catre dl. Prof. 
Dorobantu Petru~, au oferit marti!iioare asistatilor din anexa Zambilelor. 
- un grup de elevi ai 9colii Gimnaziale "Fanu!ii Neagu", dar !iii reprezentanti ai 
Bibliotecii Judetene Panait Istrati au oferit martisoare aSistatilor gazduiti in cadrul 
caminului. 
- Un grup de elevi ai Liceului Teoretic "Mihail Sebastian", coordonati de d-na profesor 
Popescu Mariana, a sustinut un program artistic dedicat zilei de 8 Martie ~i a oferit 
asistatelor daruri dulci. 
- Copii de la Clubul de dans "Valentina Dance" ~i reprezentanti ai Bilbiotecii Judetene 
Panait Istrati , au oferit asistatilor din camin un program artistic placut. 
- activitate caritabila organizata de reprezentanti ai Bibliotecii Judetene Panait Istrati 
!iii ai Bisericii "Sf. Arh. Mihail !iii Gavril" prin oferirea de daruri !iii flori. 

Luna aprilie 
- organizarea unei plimbiiri la Griidina Zoologica din Braila !iii pe Faleza Dunarii 
impreuna cu un grup de aSistati. 
- organizarea unei activitati de pictura pe ceramica cu modele traditionale romane!iiti 
de catre elevii Liceului de Arte "Hariclea Darclee" prin proiectul "Pentru prieteni" in 
colaborare cu Biblioteca Judeteana "Panait Istrati". 
- elevii Liceului Tehnologic "Anghel Saligny" au desfa!iiurat 0 activitate intitulata 
"Mi!iicare, sport !iii sanatate" impreuna cu aSistati ai caminului in sala de gimnastica. 
- activitate in cadrul proiectului "Credinta !iii lubire" prin care elevii Liceului Teoretic 
"Mihail Sebastian" !iii Colegiul Economic "Ion Ghica" au oferit daruri asistatilor cu 
ocazia Sarbatorilor Pascale. 

Luna mai 
- organizarea unei ie!iiiri cu un grup de asistati in Parcul Monument. 
- asistati ai caminului, impreuna cu participantii proiectului "Biblioamici pentru bunici", 
coordonati de catre d-na bibliotecara Camelia Cherciu ~i d-na Rodica Neofit de la 
Asociatia Artterapie, au confectionat felicitari. 

Luna iunie 
- ie!iiire cu un grup de asista\i in judetul Constanta la Manastirea Dervent, Pe!iitera 
Sfantului Andrei si manastirea Lipnita. 
- aniversarea aSistatilor ce poarta n~mele Sfin\ilor Imparati Constantin !iii Elena. 

Lunaiulie 
- un grup de asista\i au ie!iiit la 0 plimbarea in Parcul Monument. 

Luna august 
- aniversarea aSistatilor ce poarta numele Maicii Domnului. 
- Excursie la Sinaia unde au fost vizitate impreuna cu un grup de asistati urmatoarele 
atrac\ii turistice: Castelul Pele!ii, Cazinoul !iii Parcul din Sinaia, precum !iii Manastirea 
Sinaia. 

Luna septembrie 
- un grup de asista\i au participat la Sarbatoarea pe!iitelui pe Faleza Dunarii. 
- aSistatii caminului au ie!iiit la 0 plimbare in Griidina Mare !iii Muzeul Brailei . 

Luna octombrie 
- Vizita dlui. Primar ~i a reprezentatilor compartimentului cultural din Primaria Braila , 
felicitarea batranilor ~ i oferirea de cadouri, felicitari ~i flori cu ocazia Zilei 
Interna\ionale a Persoanelor Varstnice. 
- Program artistic !iii daruri pentru asistati , cu ocazia Zilei Interna\ionale a Persoanelor 
Varstnice, organizat de catre 9coala Populara de Arte ~i Meserii Vespasian Lungu. 
- Un grup de elevi ai Liceului Teoretic "Mihail Sebastian", coordonati de d-na profesor 
Popescu Mariana, a sustinut un program artistic ~i au oferit daruri asistatilor cu 
ocazia Zilei Interna\ionale a Persoanelor Varstnice . 
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- cu ocazia Zilei Interna\ionale a Persoanelor Varstnice, reprezentan\ii Uniunii 
Jude\ene a Pensionarilor Braila d-na Preda ::;i d-na loni\a Mariana, au oferit dulciuri , 
fructe ::;i au recitat poezii. 
- Oferirea de cadouri pentru asista\i din partea unui grup de elevi ai Liceului 
Tehnologic "Edmond Nicolau" cu ocazia sarbatoririi Zilei Painii. 
- Pelerinaj organizat la moa§tele Sf. Parascheva de la la§i. 

Luna decembrie 
- Vizita oficialitalilor Brailei, cu ocazia praznuirii Sf. lerarh Nicolae, a zilei ora§ului 
oferirea darurilor din partea Primariei §i a conducerii caminului. 
- in cadrul proiectului "Credin\a ::;i iubire" elevi ai Liceului Teoretic "Mihail Sebastian" 
au organizat un spectacol ::;i au oferit daruri persoanelor gazduite in cadrul caminului . 
- Un grup de elevi ai $colii Gimnaziala nr. 2 "Fanu§ Neagu" din Braila, a desfa§urat 
un mic spectacol pentru batrani §i le-a daruit acestora cadouri. 
- grup de colindatori de la Liceul Teoretic "Nicolae lorga" in vizita la asista\ii 
caminului. 
- grup de colindatori de la Liceului Teoretic "Mihail Sebastian" in vizita la asista\ii 
caminului. 
- asista\ii caminului au primit vizita celor de la Penitenciarului Braila ::;i s-au bucurat 
de un program artistic. 
- program artistic de muzica populara oferit de un grup de dansatori din comuna 
Sili::;tea. 
- reprezentan\i ai Uniunii Jude\ene a Pensionarilor Braila d-na Preda ::;i d-na loni\a, 
au oferit asista\ilor dulciuri ::;i un mic spectacol de colinde. 
- decorarea §i impodobirea bradului de Craciun. 
- aniversarea asistalilor nasculi in luna decembrie. 
Lunar - sunt sarbatorite zilele de na§tere ale asistalilor, in prima vineri a lunii. 
Saptamanal - au loc concursuri de sah, remy, table, intre asistalii caminului . 

Pe parcursul anului 2019 s-au derulat parteneriate cu urmatoarele institutii: 
• Gradini\a cu program prelungit nr. 56 
• Gradini\a cu program normal nr. 54 
• Colegiul Na\ional "Nicolae Balcescu" 
• Colegiul Na\ional "Ana Asian" 
• Liceul Tehnologic "Edmond Nicolau" 
• $coala Gimnaziala Viziru 
• Asocia\ia Waldorf Braila 
• Penitenciarul Braila 

COMPARTIMENTUL MEDICAL 
Echipa componenta a compartimentului medical din cadrul caminului trebuie 

sa urmareasca doua obiective majore: 
- sa \inteasca redobandirea autonomiei varstnicului prin tratarea bolilor, recapatarea 
tonusului vital, restituirea poftei de via\a, reintegrarea sociala; 
- in situa\ia cand acest lucru nu mai este posibil ::;i evolu\ia se indreapta spre un 
sfar::;it inevitabil, sa ia toate masurile medicale ::;i morale ca batranul sa sufere cat mai 
pu\in, sa-i ofere un maxim de confort, sa faciliteze contactul permanent cu rudele. 

Din echipa de evaluare pentru gazduirea in cadrul caminului , organizata in 
cadrul Direc\iei de Asisten\a Sociala Braila , au facut parte ::;i cadrele medicale 
angajate in unitate. 

La internarea in camin , personalul cabinetului medical a efectuat controlul 
epidemiologic, a evaluat starea de sanatate a persoanei (masurat §i inregistrat 
funcliile vitale) §i a asistat la integrarea persoanei in programul caminului. 
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in urma examinarii medicale, medicul unita!ii alaturi de echipa pluridisciplinara, 
au evaluat gradul de dependen!a a persoanelor aflate in camin, a persoanelor 
gazduite pe parcursul anului 2019 (46 persoane) ~i , periodic, in cazul modificarii starii 
de sanatate a asista!ilor. 

Personalul cabinetului medical a asigurat ingrijirea permanenta a persoanelor 
asistate conform Planului de ingrijire personala recomandat de medicul unita!ii ~i 
intocme~te Fi~e de monitorizare pentru fiecare asistat. 

A fost supravegheata in permanenla starea de sanatate a asistalilor prin 
consultalii period ice, eliberare de relete, investigalii paraciinice, iar in cazul asista\ilor 
cu plagi au fost efectuate pansamente. 

Permanent, in situalii de urgenla, s-a acordat primul ajutor, s-a consemnat in 
Condica de urgenla ~i Fi~a medicala a asistatului medicamentele administrate din 
Aparatul de urgenla. in cazul agravarii starii de sanatate asistalii au fost trimi~i catre 
spital. 

in cursul spitalizarii s-a pastrat permanent legatura cu medicii speciali~ti. 
S-au consemnat in Registrul de primire al medicamentelor tratamentul adus 

de catre apartinatori, s-au alimentat repartitoarele saptamanal ~i s-a administrat 
tratamentul prescris. 

Asisten\a medicala gestionara intocme~te trimestrial necesarul de 
medicamente, iar consumul ~i inventarulla medicamente lunar. 

S-a pastrat legatura permanenta cu familia asistalilor comunicandu-se in timp 
uti I despre orice modificare a starii de sanatate. 

S-au insotit asistalii la efectuarea controalelor de specialitate. 
Personalul cabinetului a ajutat la efectuarea consultului oftalmologic ~i 

stomatologic efectuat in camino 
Medicul cabinetului au stabilit Planul de recuperare kinetoterapeutic. Au fost 

trimi\i asista\i pentru tratament balnear in staliunea Sianic Moldova. 
S-a participat permanent la intocmirea meniurilor ~i s-a supravegheat 

permanent distribuirea mesei conform meniului zilnic ~i alimentarea persoanelor 
dependente. 

S-a supravegheat efectuarea de catre infirmiere a toaletei, a schimbarii 
lenjeriei de corp ~i de pat; schimbarea poziliei persoanelor imobilizate. 

Personalul cabinetului a urmarit permanent modul in care s-a efectuat 
curalenia ~i dezinfeclia in camin ~i au fost intocmite Fi~e de monitorizare a activita\ii 
infirmierelor pentru fiecare camera. Semestrial s-a facut instructajul personalului 
mediu ~i auxiliar cu privire la normele de igiena ~i dezinfeclie obligatorie pentru 
fiecare compartiment in parte din unitate. 

S-a urmarit efectuarea examenului medical periodic al personalului angajat. 
S-a adminstrat, in lunile octombrie ~i noiembrie, vaccinul antigripal la 

persoanele asistate ~i personalul caminului. 
Din punct de vedere statistic, activitatea cabinetului medical in anul 2019 a 

constat in: 
- 6150 consulta\ii; 
- 16232 tratamente de intre\inere bolnavi cronici; 
- 6457 administrare de medicamente din aparatul propriu ; 
- 610 glicemii masurate; 
- 2880 masaje de tratament ~i recuparatorii; 
- au fost vizita\i zilnic beneficiarii imobiliza\i (45) ~i semidependen\i (114), au fost 

trimi~i catre spitale ~i policiinici 325 beneficiari, din care au fost interna\i 275; 
in eviden\ele cabinetului medical au figurat 180 de bolnavi cronici in tratament 

cu una sau mai multe afeC\iuni : psihice 102; boala Parkinson 5; respiratorii ~i sechele 
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AVC 12; reumatismale 130; cardiovasculare 154; sechele AVC 15; digestive 40; 
hepatice 10; urologice 25; diabet zaharat 25. 

in anul 2019 s-a inregistrat un numar de 38 decese. 

SERVICIUL CONTABILITATE 
Caminul pentru persoane Varstnice functioneaza pe baza unui buget finaniat 

din bugetullocal, seciiunea A. 
Pe langa aceste surse de finantare, caminul poate primi mijloace materiale de 

la persoane juridice ~i fizice, prin transmitere gratuita. Acestea se gestioneaza 
separat ~i trebuie sa respecte destinatia stabilita de transmitator (sponsor sau 
donator) . 

Conform bugetului pe anul 2019, unitatea a avut repartizat credite bugetare 
din care: 

CHEL TUIELI DE PERSONAL 
CHELTUIELI MATERIALE 
CHEL TUIELI PERSOANE CU HANDICAP 

4.122.000 
2.345.000 
30.000 

Unitatea a inregistrat la data de 31 .12.2019 plati nete de casa in suma de 
5.480.214,45 lei . 

Etapa de inchidere ~i elaborarea darii de seama contabila la 31.12.2019 are la 
baza toate inregistrarile efectuate in perioada 01 .01 .2019-31 .12.2019. 

Contabilitatea cunoa~te , analizeaza ~i inregistreaza elementele patrimoniale 
ce constitu ie patrimoniul institutiei publice sub denumirea de active circulante 
(mijloace economice) ~i sub denumirea de pasive (fond uri sau surse) . 

Subdiviziunea Denumire indicator Credite Plaii aferente 
Clasificarea bugetare anul2019 

bugetului aprobat aprobate 
anul2019 

1 7 
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 4.122.000 3.392.378 

PERSONAL 
10.01 CHEL TUIELI SALARIALE IN BANI 3.920.000 3.749.154 
10.02 CHELTUIELI SALARIALE in 102.000 99.300 

NATURA(VOUCHERE) 
10.03 CONTRIBUTII 100.000 83.924 
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.345.000 2 .. 252.751,66 
20.01 BUNURI SI SERVICII 561 .000 518.112,37 
20.02 REPARATII CURENTE 20.000 3.926,18 
20.03 HRANA 1.122.000 1.114.577 
20.04 MEDICAMENTE $1 MATERIALE 30.000 25.702.13 

SANITARE 
20.05 BUNURI DE NATURA OB. DE 55.000 52.594,80 

INVENTAR 
20.13 PREGATIRE PROFESIONALA 5.000 1.600 
20.14 PROTECTIA MUNCII 18.000 16.026,55 
20.11 CARTI 1.000 820.32 
20.30.30 AL TE CHEL TUIELI CU BUNURI 523.000 519.392,31 

SI SERVICII 
CHEL TUIELI PERSOANE 30.000 23.228 
HANDICAP 
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CHEL TUIELI DE PERSONAL 
In anul 2019, unitatea a fnregistrat 0 cheltuiala fn suma de 3.946.631 lEI 

CHEL TUIELI MATERIALE 
Unitatea a fnregistrat 0 cheltuiala fn suma de 2.262.003,86 lEI lei rezultata din 

cheltuielile fnregistrate sub forma: consumuri la hrana, medicamente ~i materiale 
curalenie care au existat fn stoc fn conturile de materiale ~i hrana. 
CHEL TUIELI CAPITAL 

In perioada 01 .01 .2019 - 31 .12.2019 se fnregistreaza 0 cheltuiala fn suma de 
63.355,21 lei rezultata din cheltuielile cu amortizarea degresiva pe care unitatea 0 

fnregistreaza lunar. 
CHEL TUIELI PERSOANE CU HANDICAP - s-a fnregistrat 0 cheltuiala de 23.228 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 
Conform legislaliei fn vigoare, obiectul principal de activitate al 

Compartimentului Resurse Umane rezida fn gestiunea curenta a resurselor umane ~i 
a personalului contractual. 

Sinteza activitatilor pe anul 2019 
In anul 2019 la nivelul Compartimentului Resurse Umane s-au desfa~urat 

urmatoarele activitali: 
- Evaluarea performanlelor profesionale ale personalului contractual pentru 
activitatea desfa~urata fn perioada 01.01 .2019 - 31.12.2019; 
- Programarea concediilor de odihna aferente anului 2019, pentru toli angajalii 
instituliei; 

Pe tot parcursul anului au fost organizate examene de promovare fn functie, 
gradltreapta profesionala. la toate aceste examene Compartimentul Resurse Umane 
a asigurat: 
- Informarea privind condiliile de participare la examen, preluarea dosarelor de 
fnscriere, 
- Organizarea ~i desfa~urarea probelor de examen; 
- Supravegherea candidalilor fn timpul probelor; 
- Intocmirea documentaliilor la finalizarea examenelor; 
- Demersurile de refncadrare fn functie :;;i stabilirea salariului pentru personalul 
promovat. 

la fnceputul lunii ianuarie 2019, dintr-un numar total de 97 de posturi aprobat 
fn Statui de personal institulia f~i desfa~ura activitatea cu un numar de 75 de posturi . 

Pe tot parcursul anului au avut loc urmatoarele fluctua\ii de personal: 
- 3 salariali au fncetat activitatea pe parcursul anului dupa cum urmeaza: 1 Medic 
incadrat cu Yo Norma, 1 Asistent Medical , 1 Infirmiera. 

Tn cursul anului 2019 a avut loc concurs de angajare pentru urmatoarele 
posturi : Infirmiera - 3 posturi, Ingrijitaore - 1 post. 

Au fost puse fn aplicare decizii, avand ca obiect: 
- Refncadrarea fn funclie :;;i stabilirea salariului personalului din cadrul Caminului 
pentru persoane varstnice "Sfintii Apostoli Petru :;;i Pavel" fn conformitate cu 
prevederile legii nr. 153/2017- lege privind salarizarea personalului platit din fond uri 
publice ~i OUG 114/2018 si HClM nr. 11/2019; 
- Incetarea raporturilor de munca; 
- Inventarierea anuala; 
- Casarea, declasarea mijloacelor fixe ~i a obiectelor de inventar; 
- Sanclionarea disciplinara a salarialilor; 
- Constituirea comisiilor de examen ~i a comisiilor de solulionare a contestaliilor. 
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De asemenea, tot la nivelul Compartimentului de Resurse umane au fost 
lntocmite ~i centralizate: 
- Deciaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe 
venit !?i evidenta nominala a persoanelor asigurate; 
- State Ie de plata lunare, ordine de plata ~i situatii recapitulative; 
- 8ituatii statistice: 81 - Lunara privind ancheta asupra ca~tigurilor salariale; 82 -
privind ancheta salariilor, 83 - privind costul fol1ei de munca In anul 2019, LV -
trimestrial privind ancheta locurilor de munca vacante pe trimestru , care se transmit 
catre Institutul National de 8tatistica. 

Au fost lntocmite chestionare statistice lunare, semestriale ~i anuale 
referitoare la numarul de salariali , fondul de salarii, gruparea pe ocupatii , pe categorii 
~i trepte pentru personalul contractual. 

Compartimentul de Resurse Umane a asigurat ~i legatura permanenta cu 
unitatea bancara cu care institutia noastra are lncheiata conventie de plata a 
salariilor pe card. 

Au fost lnregistrate, completate, eliberate: 
- Foi colective de prezenta; 
- Cereri ale salariatilor: de concediu de odihna, recuperan, adeverinte medicale, 
adeverinte de venit , adeverinte privind vechimea In munca; 
- Concedii medicale; 
- 8-au lntocmit formele de lichidare prevazute de lege In urma lncetarii raporturilor de 
munca; 
- La sfar~itul anului au fost arhivate documentele lntocmite In cursul anului 2019. 

Obiective majore pentru anul 2020 
Aplicarea prevederilor legale cu privire la: 

- 8alarizarea personalului platit din fond uri publice; 
- 8tatutul personalului contractual; 
- Gestionarea eficienta a resurselor umane; 
- Dezvoltarea competentelor profesionale. 

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE 
Componenta: Inspector specialiate 
Sinteza activitiitii pe anul 2019 

Compartimentul de achizitii publice a asigurat lntocmirea documentatiei pentru 
elaborarea ~i prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii ~i 
lucrari cuprinse In programul anual de achizitii. 
- A colaborat cu compartimentele de specialitate din cadrul caminului, In vederea 
efectuarii unei achizitii de marfuri sau servicii la pretul cel mai avantajos ~i de 0 

calitate superioara; 
- A lntocmit contractelor de furnizare servicii ~i lucrari pentru a fi supuse verificarii 
directorului ~i lnaintarea acestora spre semnare partilor contractante; 
- A intocmit dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit; 

Programul anual de achizitii publice pe anul 2019 a cuprins achizitii pentru 
capitolele: hrana, materiale curatenie, medicamente, obiecte de inventar, furnituri 
birou, materiale consumabile ~i servicii. 

Analiza realizarii obiectivelor cuprinse In programul de achizitii pe 2019 s-a 
facut prin achizilii directe. Cumpararile directe s-au facut prin testa rea pietei ~i 
lntocmirea notei justificative cu propunerea achizitiei de la furnizori cu pretul cel mai 
mic ~i cu aprobarea ordonatorului de credite - directorul unitatii, In conformitate cu 
reglementarile legale, de achizitie directa. 
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Aceste achizi\ii au fost efectuate Tn conformitate cu prevederile art. 19 din 
OUG 19/2009 pentru modificarea !?i completarea OUG 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizi\ii publice, a contractelor de concesiune de servicii. 

Programul anual al achizi\iilor publice a fost modificat, prin rectificarile de 
buget care au avut loc Tn anul 2019. 

COMPARTIMENTUL PSI ~I SECURITATEA MUNCII 
Componenta: Inspector de specialitate gradulll 
Sinteza activitiitii pe anul 2019 

Pe parcursul anului 2019, Tn cadrul compartimentului de Prevenire !?i stingere a 
incendiilor !?i Sanatatea !?i securitatea Tn munca, s-au desfa!?urat urmatoarele: 
- S-a efectuat lunar instruirea salaria\ilor pe diferite teme de specialitate privind 
prevenirea !?i stingerea incendiilor, precum !?i prevenirea accidentelor de munca 
completandu-se Fi!?ele individuale ale salaria\ilor; 
- Zilnic, au fost verificate cu aten\ie agregatele, instala\iile care sa corespunda 
normelor tehnice pentru prevenirea incendiilor sau accidentelor de munca; 
- S-a urmarit daca echipamentele de lucru ale salaria\ilor sunt bine Tntre\inute !?i 
corespund normelor; 
- S-a urmarit ca toate echipamentele pentru stingerea incendiilor din cadrul caminului 
sa fie Tntr-o stare buna de func\ionare; 

Caminul pentru persoane varstnice "Sf. Ap. Petru !?i Pavel", Tn perioada anului 
2019, a fost verificat de catre Organele de Control din cadrul ITM !?i ISU, dupa cum 
urmeazii 

1. Proces verbal nr. 18643/08 .01 .2019 cu prilejul controlului de la Inspectoratul 
teritorial de Munca; 

2. Proces verbal nr. 16720/26.03.2019 cu prilejul controlului de la ISU Braila; 
Pe parcursul semestrului I a anului 2019 au fost executate un numar de 2 

controale interne de prevenire a incendiilor Tn to ate spa\iile de cazare a persoanelor 
!?i a construc\iilor anexa ale Caminul pentru persoane varstnice "Sf. Ap. Petru !?i 
Pavel". Acestea au fost finalizate cu note de control: 
- Nota de control privind activitatea de aparare Tmpotriva incendiilor Tn data de 
20.10.2019; 
- Nota de control privind activitatea de aparare Tmpotriva incendiilor Tn data de 
18.07.2019; 
- Nota de control privind activitatea de aparare Tmpotriva incendiilor Tn data de 
23.04.2019; 
- Nota de control privind activitatea de aparare Tmpotriva incendiilor Tn data de 
22.01 .2019. 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 
A fost stabilit necesarul de materiale ~i a bunurilor din dotare prin referate de 

necesitate. Astfel, au fost efectuate urmatoarele servicii : 
- asigurarea furnizarii utilitatilor: apa rece, energie electrica, apa calda, energie 
termica ~i gaze naturale la parametrii necesati desfa~urarii activitatilor din cadrul 
unitatii. 
- s-a efectuat verificarea ~i plata facturilor ce vizeaza serviciile de prestare: 
salubritate, cablu TV, internet; 
- s-a asigurat functionarea Tn bune conditii a autoutilitarei ~i a ma~inii de transport 
persoane din dotare, prin mentinerea starii tehnice corespunzatoare Tn efectuarea la 
timp a reviziilor tehnice anuale, a verificarilor ~i reparatiilor ~i a remedierii 
defectiunilor aparute, cat ~i achizitionarea de bonuri valorice pentru motorina; 
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- completarea !?i realizarea evidentei lunare a foilor zilnice de parcurs pentru 
autoutilitara !?i ma!?ina de transport persoane din dotarea caminului !?i monitorizarea 
consumului de carburanti ; 
- au fost achizitionate materiale consumabile: birotica, papetarie pentru toate 
compartimentele; 
- central a termica, spalatoria, magazia, bucataria !?i holurile au fost dotate cu 
extinctoare ; 
- au fost asigurate materiale de curatenie pentru camin !?i lucrari de Igienizare, 
deratizare !?i dezinsectie prin intermediul firmei de deratizare; 
- in raport cu bugetul alocat, dormitoarele beneficiarilor au fost dotate cu echipament 
de cazarmament (Ienjerie completa, perne, paturi, cuvertura); 
- au fost intocmite referate pentru aprovizionarea cu diferite materiale necesare 
reparatiilor curente; 
- colaborarea permanenta cu directorul caminului in ce prive!?te desfa!?urarea 
activitatii , cat !?i colaborarea permanenta cu contabilul !?ef al unitatii in ce prive!?te 
resursele financiare. 

Pentru anul 2020, ca obiectiv major, ne propunem identificarea unui imobil 
pentru 0 eventuala achizitie, definitivarea documentatiei pentru dobandirea unui 
spatiu de functionare propriu, precum !?i depunerea documentatiei pentru 
reacreditarea activitatii desfa!?urate in cadrul caminului. 

OBIECTIVE MAJORE PENTU ANUL 2020 ALE CAMINULUI "SF. APOSTOLI 
PETRU ~I PAVEL" 

- intocmirea programului anual de achizitii publice pe anul 2020, intocmirea 
documentatiei pentru elaborarea !?i prezentarea ofertelor in scopul atribuirii 
contractelor de achizitie publica care sunt cuprinse in programul anual de achizitii 
publice; 

- utilizarea mijloacelor electron ice pentru aplicarea procedurilor de atribuire; 
- organizarea !?i desfal?urarea procedurilor de atribuire pentru obiectivele din 

cadrul programului anual de achizitii (deschidere oferte, solicitari informatii l?i 
documente de la ofertantii participanti la procedura, daca este cazul, analiza oferte, 
desemnare oferta cal?tigatoare, intocmire l?i semnare raport de evaluare , comunicare 
rezultat procedural; 

- intocmirea !?i pastrarea dosarelor de achizitie publica pentru to ate procedurile 
derulate l?i finalizate ; 

- actualizarea programului anual de achizitii publice in conformitate cu reclificarile 
de buget din cursul anului; 

- imbunatatirea pregatirii profesionale. 

3.9. ACTIVITATEA POLITIEI LOCALE BRAILA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 
La 31 .12.2019 dinamica personalului la Politia Locala Braila se prezinta dupa 

cum urmeaza: 
- functii publice de conducere prevazute in statui de functii : 

- 13 posturi din care ocupate 6 posturi, cu un grad de ocupare de 46 %; 
- functii publice de executie prevazute in statui de functii: 

- 154 posturi din care ocupate 150, cu un grad de ocupare de 97 %; 
functii contractuale de executie prevazute in statui de functii : 
- 38 posturi din care ocupate 36 posturi, cu un grad de ocupare de 94 %. 
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Tn aceasta structura cumuli3nd 167 functii publice ~i 38 posturi de personal 
contractual distribuiti in 2 servicii, 9 birouri ~i 8 compartimente, rolul Biroului, Resurse 
Umane Sanatate, Securitate In Munca, P.S.I. , Secretariat i?i Arhiva ramane 
neschimbat: preocuparea stringenta de incadrare a aparatului cu personal competent 
~i motivat, capabil sa faca fata rigorilor serviciului politienesc cu respectarea stricta a 
legislatiei in vigoare. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 
Tn aceasta structura Politia Locala Braila l~i exercita activitatile privind 

apararea drepturilor ~i libertatilor fundamentale ale persoanei , a proprietatii private :;;i 
publice, a prevenirii ~i descoperirii infractiunilor, in urmatoarele domenii: 

a) ordinea ~i lini~tea publica, precum ~i paza bun uri lor; 
b) circulatia pe drumurile publice; 
c) disciplina in constructii ~i afi~ajul stradal; 
d) protectia mediului ; 
e) activitatea comerciala; 
f) evidenta persoanelor; 
g) alte domenii stabilite prin lege. 

in domeniul ordinii :;;i lini:;;tii publice, precum :;;i a pazei bunurilor 

A) Pe linia asiguriirii ordinii $i lini$tii publice, efective/e Poliliei Locale 
Briiila au desfii$urat activitiili specifice pentru: 

- asigurarea ordinii ~i lini~tii publice in zonele ~i locurile stabilite prin Planul de 
Ordine ~i Siguranta Publica; 

- curatenia localitatii; 
- prevenirea ~i combaterea incalcarii normelor legale privind regulile generale 

de comert, ocuparea domeniului public cu prod use oferite spre vanzare; 
- luarea masurilor legale cu privire la cer~etorii ~i persoanele fara adapost; 
- asigurarea insotirii ~i protectia reprezentantilor Primariei la executa rea unor 

controale sau actiuni specifice; 
- participarea in colaborare cu structuri specializate din cadrul Politiei ~i 

Jandarmeriei Romane la actiuni de prevenire ~i constatare a infractiunilor stradale; 
- participarea la asigurarea ordinii ~i lini~tii pub lice cu ocazia manifestarilor 

culturale ~i sportive, organizate la nivellocal ~i la procesiuni religioase; 
- cooperarea cu serviciul public comunitar de evidenta persoanelor pentru 

punerea in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate ~i a minorilor cu 
varsta peste 14 ani; inmanarea cartilor de alegator persoanelor la implinirea varstei 
de 18 ani ~i luarea masurilor legale prin aplicarea de sanctiuni in cazul nerespectarii 
normelor legale privind domiciliul, re~edinta ~i actele de identitate ale cetatenilor 
romani; 

- sesizarea serviciilor specializate pentru gestionarea ciinilor fara stapan ~i 

asigurarea sprijinului in cadrul activitatilor de transport al acestora la adaposturi; 
- executa rea in conditiile legii a mandatelor de aducere emise de instantele de 

judecata din raza de competenta; 
- solutionarea sesizarilor ~i reclamatiilor inregistrate pe adresa Politiei Locale 

Braila. 
Tn cursul anului 2019 Politia Locala Braila, :;;i-a organizat activitatea avand 

drept scop principal mentinerea unui climat de ordine ~i lini~te publica in locurile ~i 
zonele date in competenta prin Planul Unic de Siguranta Publica constituit la nivelul 
Municipiului Braila , plan conceput ~i coordonat de Inspectoratul Judetean de Politie 
Braila. 
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Pe langa activitatea de asigurare a ordinii ~i lini~tii publice in Municipiul Braila, 
Polilia Locala Braila ~i-a organizat activitatea pe seclii ~i sectoare urmarind: 

combaterea comertului stradal ilicit; 
eradicarea vagabondajului ~i cer~etoriei; 
asigurarea unui climat de siguranla in instituliile de invalamant ~i in 
imediata lor vecinatate; 
participarea la masuri de ordine cu ocazia manifestarilor cultural-artitistice 
~i sportive; 
activitali in colaborare cu alte institulii ce au ca scop asigurarea ordinii ~i 
lini~tii publice pe raza Municipiului Braila. 
activitali de colaborare cu alte institulii sau servicii publice de interes local. 

in cursul anului 2019, consideram ca rezultatele oblinute demonstreaza 
implicare, seriozitate ~i consecvenla din partea cadrelor de conducere cat ~i a 
polili~tilor locali. 

Astfel in cursul anului 2019 am oblinut urmatoarele rezultate pe principalele 
obiective de activitate: 

Actiuni pe linia protejarii populatiei impotriva unor activitati comerciale 
ilicite 

impreuna cu polili~tii locali din cadrul Biroului Comercial au fost organizate 45 
acliuni comune pentru combaterea comertului stradal ilicit, depistarea persoanelor 
care ocupa domeniul public fara a deline permis de ocupare a domeniului public 
eliberat de Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Braila ~i a celor care 
efectueaza acte sau fapte de comert fara indeplinirea condiliilor stabilite prin lege. 

Au fost monitorizate toate pielele municipiului, asigurandu-se ordinea publica 
in zona. 

Comercianlii care obi~nuiau sa-~i vanda produsele in apropierea pielelor au 
fost indrumali catre pielele respective. 

Cei care nu au inleles demersul nostru au fost sanclionali contravenlional, 
cele mai multe cazuri de acest fel intalnindu-se in Pielele Viziru "Pistruiatul", Piala 
Saraca ~i Piala Vidin . 

Urmare a acestor acliuni au fost depistate ~i sanclionate un numar de 45 
persoane cu amenzi in valoare de 15.590 lei, din care : 

22 sancliuni in valoare de 13.200 lei conform H.C.L.M .nr.248/2008; 
23 sancliuni in valoare de 2.390 lei conform H.C.L.M.nr.5/2003. 

Cu toate masurile intreprinse zilnic sunt depistate persoane in pielele 
municipiului care nu respecta normele de comert. $i in anul urmator ne propunem 
organizarea de acliuni saptamanale in vederea reducerii acestui fenomen stradal 
care prin amploarea haotica !i'i dezoganizata creeaza un aspect neestetic !i'i 
disconfort cetalenilor municipiului Braila. 

Actiuni ce au vizat vagabondajul §i cer§etoria: 
in scopul combaterii vagabondajului ~i cer~etoriei s-au efectuat permanent 

acliuni pentru identificarea persoanelor apte de munca care apeleaza in mod repetat 
la mila publicului, de multe ori agresiv, provocand indignarea cetalenilor. Cu aceasta 
ocazie pe raza municipiului Braila au fost identificate 78 persoane care cer~esc sau 
vagabondeaza. 

Pentru fiecare din aceste persoane au fost intocmite fi~e de evidenla in care 
sunt inregistrate frecvenla depistarii, locurile unde de regula apeleaza la mila 
publicului ~i grupul cu care aclioneaza, cand este cazul. 

in urma acestor acliuni au fost depistali ~i 4 minori care de regula erau trimi~i 
la cer~it de parinli sau reprezentanlii legali care ii aveau in cre~tere ~i ingrijire. Pentru 
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fiecare caz in parte s-a efectuat 0 informare catre Direclia de Asistenla Sociala 
pentru efectuarea unor anchete socia Ie. 

Urmare acliunilor noastre pentru depistari repetate la cer!?it au fost aplicate 
123 sancliuni contravenlionale in valoare de 13.100 lei. 

Totodata 14 parinli sau ocrotitori legali au fost sanclionali contravenlional cu 
amenzi in valoare de 14.000 lei pentru neluarea masurilor pentru impiedicarea 
minorilor de la fapte de vagabondaj !?i cer!?etorie. 

In lunile de iarna respectiv ianuarie, februarie, noiembrie ~i decembrie, s-a 
aclionat pe linia depistarii persoanelor fara adapost. Astfel au fost depistate un 
numar de 34 persoane care au fost conduse la adaposturile improvizate la 
A!?ezamantul social de pe str.Eroilor din municipiul Braila. 

Activitati desfa~urate in: 

Institutii de invatamant 
In conformitate cu Protocolul incheiat intre Inspectoratul de Polilie Judelean 

Braila, Polilia Locala a Municipiului Braila, Inspectoratul de Jandarmi Braila !?i 
Inspectoratul $colar Judelean Braila, instituliei noastre i-au fost repartizate un numar 
de 8 licee, 4 !?coli generale !?i 11 gradinile. 

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate un numar de 29 acliuni pe linia 
asigurarii unui climat de siguranla in instituliile de invalamant !?i in imediata lor 
apropiere, ocazie cu care au fost control ate !?i 45 societali comerciale care aveau 
punct de lucru in interiorul !?i in imediata apropiere a unitalilor de invalamant. 

In acest sens, au fost depistali un numar de 18 elevi care absentau in mod 
nejustificat de la orele de curs, ace!?tia fiind condu!?i !?i predali conducerii institu\iilor 
de invalamant. Totodata am intocmit adrese catre parin\ii acestora in!?tiinlandu-i 
despre absenlele nejustificate ale copiilor !?i informandu-i cu privire la raspunderile ce 
Ie revin in supravegherea copiilor minori. 

In zona perimetrala a unitalilor de inva\amant au fost legitimate 115 
persoane. 

Impotriva unui numar de 72 persoane s-au luat masuri sanc\ionatorii cu 
amenzi in valoare de 16.550 lei, astfel : 

10 persoane au fost sanclionate cu amenzi in valoare de 4.450 lei 
pentru patrunderea fara drept in incinta unitalilor de invalamant, conform Legii 
nr.61/1991 ; 

- 11 persoane au fost sanc\ionate cu amenzi in valoare de 2.200 lei pentru 
tulburarea ordinii !?i lini!?tii publice in perimetrul unitalilor de inva\amant, conform Legii 
nr.61/1991 ; 

- pentru traversarea strazii prin locuri nepermise au fost aplicate 8 sanctiuni 
contraventionale in valoare de 2.320 lei conform O.U.G. nr. 195/2002; 

- pentru stationarea autovehiculelor pe trotuare, impiedicand circulatia 
pietonilor, au fost aplicate 12 sanctiuni contravention ale in valoare de 3.480 lei 
conform O.U .G. nr. 195/2002; 

- pentru fumatul in incinta unitatilor de invatamant au fost aplicate 6 sanctiuni 
contraventionale in valoare de 600 lei conform Legii nr. 349/2002, modificata prin 
Legea nr. 15/2016; 

- pentru consumul bauturilor alcoolice pe domeniul public in zona adiacenta 
institutiilor de invatamant au fost aplicate 18 sanctiuni contravention ale in valoare de 
2.100 lei conform Legii nr. 61/1991, republicata, cu modificarile 9i completarile 
ulterioare; 

- pentru vanzarea prod use lor agroalimentare in alte locuri decat cele stabilite 
de primarie (in zona adiacenta institutiilor de invatamant) au fost aplicate 7 sanctiuni 
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contraven\ionale Tn valoare de 1.400 lei conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea 
popula\iei Tmpotriva unor activita\i comerciale ilicite 

Politi:;;tii locali au organizat :;;i desfa:;;urat 12 :;;edinte Tn institutiile de 
Tnvatamant arondate, din care: 

- 5 pe teme de ordine :;;i lini:;;te publica ; 
- 7 pe teme de siguranta rutiera . 
Urmare a masurilor luate de Politia Locala Tn cadrul supravegherii acestor 

unitati de Tnvatamant, Tn anul 2019 nu s-a Tnregistrat niciun eveniment antisocial gray 
Tn zona perimetrala sau Tn imediata apropiere Tn care sa fie implicati elevi din unitatile 
de Tnvatamant repartizate Politiei Locale Braila . 

Mentinerea ordinii :;;i lini:;;tii publice Tn imediata apropiere a unitatilor de 
Tnvatamant s-a realizat pe toata perioada anului :;;colar :;;i Tn perioadele de sustinere a 
examenelor, avand ca tinte realizarea unui climat propice desfa:;;urarii procesului 
educational. Am urmarit combaterea aspectelor de Tncalcare a ordinii :;;i lini:;;tii 
publice, accesul ilegal Tn institutiile de Tnvatamant :;;i comercializarea produselor 
interzise Tn apropierea :;;colilor. 

Manifestari cultural - artistice ~i sportive: 
Lucratorii Politiei Locale , au participat la asigurarea masurilor de ordine 

publica pe raza municipiului Braila la un numar de 97 evenimente cultural-artistice. 
Exemplificam Tn acest sens: Festivalul etniilor; Festivalul muzicilor militare; 

Festivalul Florilor; Festivalul Berii Timisoreana; Festivalul Dulciurilor; Targul de 
Carte; Zilele Dunarii ; Izvorul Tamaduirii ;' Botezul Domnului (Boboteaza); Invierea 
Domnului (Pa~tele); Zilele Brailei; Targul de Toamna. 

Pentru prevenirea :;;i combaterea violentei cu ocazia desfa:;;urarii competitiilor 
sportive politi:;;tii locali au participat la asigurarea masurilor de securitate pentru 
desfa:;;urarea Tn bune conditii la un numar de 65 competitii sportive (baschet, 
handba/, dirt track, ciclism, automobilism). 

Mentionam faptul ca atat la manifestarile cultural-artistice cat ~i la cele 
sportive nu au fost evenimente deosebite, colaborandu-se Tn bune conditii cu cadre 
ale Politiei Municipiului Braila :;;i Inspectoratului Judetean de Jandarmerie Braila. 

Activitati Tn colaborare cu alte instititii: 

Activitati in colaborare cu Politia Municipiului Braila: 
In perioada analizata au fast 'efectuate 19 actiuni comune Tmpreuna cu 

lucratori din cadrul Politiei Municipiului Brail- Biroul Proximitate, ac\iunilde vizand : 
prevenirea :;;i combaterea infractiunilor stradale; 
reducerea fenomenului de violenta Tn unitatile de Tnvatamant; 
asigurarea fluen\ei ~i siguran\ei traficului Tn domeniul circula\iei rutiere; 
eradicarea vagabondajului :;;i cer:;;etoriei ; 
combaterea comeriului stradal ilicit. 

Activitati Tn colaborare cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Braila: 
Cu ocazia manifetarilor cultural artistice, sportive §i religioase organizate la 

nivel local , poliji:;;tii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica colaboreaza 
permanent Tn cadrul dispozitivelor comune Tmpreuna cu reprezentantii Inspectoratului 
Judetean de Jandarmi Braila. Astfel Tn perioada analizata s-a participat la 97 actiuni 
comune Tmpreuna cu Jandarmeria Braila. 

Activitati in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 
"Dunarea" Braila: 
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in cursul anului 2019 au fost efectuate un numar de 9 acliuni comune 
lmpreuna cu reprezentanlii I.S.U. "Dunarea" Braila vizand: 

masuri de prevenire a incendiilor pe timpul igienizarilor de primavara; 
masuri de prevenire pe timpul sarbatorilor religioase; 
reguli ~i masuri ce trebuie luate In cazul producerii unor incendii la locuinle; 

- acliune lmpreuna cu Comitetul Judelean pentru Situalii de Urgenla In cazul 
producerii unui seism In zona de competenla . 

in cazul acestor acliuni s-au lmpar(it pliante ~i s-au purtat disculii cu cetalenii 
pe tema pericolului existent In cazul folosirii focului deschis ~i a instalaliilor de ardere 
nesupravegheate. 

d. Actiuni lmpreuna cu alte institutii de interes public 
impreuna cu Garda de Mediu s-au efectuat 6 verificari comune pe raza 

municipiului Braila, fiecare din cele doua unitali lulnd masuri conform atribuliilor 
acestora. 

S-au efectuat verificari cu reprezentanlii Agenliei de Mediu a municipiului 
Braila In cadrul a 8 sesizari de pe raza municipiului Braila . 

Am participat la 13 anchete socia Ie la solicitarea Direcliei de Asistenla Sociala 
a municipiului Braila. S-au Inaintat 13 adrese privind efectuarea unor anchete socia Ie 
In familiile unde minorii erau nesupravegheali sau trimi~i la cer~it de catre parinli sau 
tutorii lor legali. 

Totodata Incepand cu data de 01.01.2019 se asigura ordinea !?i lini!?tea 
publica cu doi poli\i!?ti locali In ziua de mar\i a fiecarei saptamani, In intervalul orar 
13:00 - 16:00, pentru men\inerea unui climat optim In cadrul institu\iei pe timpul 
audientelor si anchetelor sociale. 

" ' Impreuna cu Direclia de Sanatate Publica Braila am aclionat In comun pentru 
solulionarea a 18 reclamalii Inregistrate luandu-se masurile legale ce se impuneau 
potrivit competenlelor fiecarei institulii In parte. 

impreuna cu S.U.P. "Seroplant" Braila am efectuat 297 de ac\iuni In comun 
pentru toaletarea arborilor aflali pe domeniul public ~i privat al Municipiului Braila 
precum si plantarea materialului dendrofloricol. 

i~preuna cu Direclia Sanitar-Veterinara !?i Pentru Siguranla Alimentelor Braila 
am aclionat In comun Incepand cu luna ianuarie 2019 cu reprezentanlii instituliei 
respective In 8 acliuni privind respectarea condiliilor sanitar veterinare i?i de 
siguranla a alimentelor. 

Am efectuat 75 de acliuni Impreuna cu lucratorii S.C. Administralia Pielelor i?i 
Targurilor SA Braila vizand respectarea normelor legale privind desfai?urarea 
comer(ului stradal i?i a activitalilor comerciale, a condiliilor ~i locurilor de desfai?urare 
a activitalilor de comer(. 

in fiecare zi de duminica cand se desfai?oara activitali comerciale la Oborul 
Braila i?i Piala de pasari polilii?tii locali au asigurat ordinea publica In punctele 
enumerate mai sus iar In situalia aglomerarilor de autovehicule, In special la Targul 
Obor s-a efectuat i?i fluidizarea circulaliei prin polili~tii locali rutieri. 

in perioada analizata au fost efectuate 71 acliuni Impreuna cu reprezentanlii 
S.C. BRAICAR SA pentru depistarea persoanelor care calatoresc fraudulos fara a 
deline bilet sau legimalie de calatorie, asigurand totodata ordinea i?i Iini~tea publica 
pe mijloacele de transport In comun. 

Urmare acestor activitali au fost aplicate 293 sancliuni contravenlionale In 
valoare de 18.920 lei conform H.C.L.M. nr. 5/2003 ~i H.C.L.M. nr. 39/2009 i?i , au fost 
eliberate 220 bilete cu suprataxa In valoare de 4.400 lei. 
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Comparativ cu anul trecut numarul de sanctiuni aplicate a scazut cu 25 %, iar 
S,C, Braicar SA a Inregistrat 0 cre~tere de circa 25 % a biletelor vandute In anul 
2019 comparativ cu anul 2018, 

Putem spune ca urmare a acestor actiuni a scazut numarul de calatori care 
obi~nuiesc sa calatoreasca In mod fraudulos cu mijloacele de transport In comun, 

Solutionare petitii, sesizari !?i reclamatii: 
in cursul anului 2019 au fost Inregistrate un numar de 3,006 sesizari ~I 

reciamatii, Dintre acestea: 
sesizari scrise - 1,114; 
sesizari telefonice - 1,382; 
autosesizari - 510, 

Acestea au curprins 0 gama larga de aspecte din competenta lucratorilor 
institutiei noastre: tulburarea ordinii ~i lini~tii publice, pastrarea normelor de curatenie, 
protectia spatiilor verzi, animale de companie, evidenta persoanei , utilizarea spatiilor 
de folosinta comuna , constructii fara autorizatii , respectarea regulilor de transport 
persoane ~i marfa, regimul parcarilor publice, etc, 

Toate lucrarile Inregistrate In cadrul Serviciului de Ordine Publica au fost 
solutionate In termen ~i la timp, 0 contributie la realizarea acestui obiectiv au avut-o 
toti lucratorii din cadrul Serviciului de Ordine Publica carora Ie multumesc cu aceasta 
ocaZle, 

in anul 2019 Serviciul de Ordine Publica ~i-a desfa~urat activitatea cu un 
efectiv de 79 politi~ti locali. Dlntre ace~tia: 

1 0 politi~ti locali - au actionat pe sectoarele municipiului Braila ; 
16 politist locali - I~i desfa~oara activitatea In cadrul echipajului de 
interventie; 
6 poli\i\iti locali - l\ii desfa\ioara activitatea In ac\iuni de verificare \ii 
monitorizarea starii de ecologizare a municipiului Braila; 

- 47 politi~ti locali asigura ordinea I?i linil?tea publica In posturile I?i patrulele 
din zonele agrement: Piata Independentei, Esplanada ~i Faleza Dunarii , Gradina 
Publica, Parc Monument, Parc Lacu Dulce, Bd,lndependentei , str.Mihai Eminescu 
precum ~i In cadrul institutiilor publice: DAS, Braila, Centrele de incasari Piata 
Traian , Radu Negru ~i Nedelcu Chercea din cadrul Directiei Finantelor Publice a 
Municipiului Braila , 

2. Pe linia asigurarii pazei obiectivelor !?i transportului de valori 
Serviciul Dispecerat, Monitorizare Video \ii Paza Obiective de Interes Public 

Local este 0 componenta de baza, specializata, de analiza, conceptie ~i executie din 
cadrul Politiei Locale Braila ~i are In componenta: 

- Compartimentul Dispecerat al Politiei Locale Braila Incadrat 100% cu politi~ti 
locali; 

- Compartimentul Supraveghere ~i Monitorizare Video al Municipiului Braila \ii 
Monitorizare Unita\i $colare Incadrat 100% cu politi~ti locali; 

- Compartimentul Paza Obiective de Interes Public Local ~i Transport Valori 
Incadrat cu 100 % guarzi , un guard este In concediul paternal. 
Serviciul Dispecerat, Monitorizare Video \ii Paza Obiective de Interes Public 

Local a Indeplinil urmatoarele responsabilitati principale: 
- coordonarea aclivilatilor efeclivelor Politiei Locale aflate In serviciu ~i a 

interventiei la evenimentele prod use In Municipiul Braila sau la obiectivele de interes 
public asigurate cu paza, precum \ii primirea/rezolvarea reciama\iilorlsesizarilor 
ceta\enilor din municipiu; 

178 



- cre~terea sigurantei ~i securitatii cetatenilor Tn zonele supravegheate ~i 
monitorizate din Municipiul Braila (intersectii, ~coli, parcuri, cimitire, zone comerciale, 
alte zone cu potential de risc) ; 

- asigurarea pazei ~i sigurantei bunurilor ~i valorilor Tmpotriva oricaror actiuni 
ilicite la obiectivele de interes public local ~i privat, stabilite de Consiliul Local al 
Municipiului Braila ; 

- asigurarea ordinii ~i lini~tii publice la obiectivele asigurate cu paza; 
- asigurarea pazei ~i securitatii transporturilor de valori de la centrele de 

Tncasari din municipiu , la casieria centrala ~i la Trezoreria Braila, precum ~i la C.U.P. 
Dunarea. 

a) Compartimentul Dispecerat al Politiei Locale Braila 
Compartimentul Dispecerat al Politiei Locale Braila Tn perioada analizata a 

actionat pentru: 
- coordonarea activitatii personalului care asigura paza ~i ordinea publica Tn 

municipiu ~i a interventiei la evenimentele care au avut loc; 
- mentinerea unei legaturi optime Tntre conducerea institutiei ~i personalul aflat 

Tn serviciu, precum ~i a transmiterii oportune a dispozitiilor acestora ; 
- primirea/rezolvarea reciama\iilorlsesizarilor telefonice ale ceta\enilor din 

municipiul Braila; 
- efectuarea de verificari Tn bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne Tn 

conditiile legii la solicitarea politi~tilor locali aflati Tn teren; 
- paza ~i securitatea armamentului, a bunurilor ~i materialelor din institutie. 
in anul 2019 Dispeceratul Poli\iei Locale a preluat telefonic un numar de 1.382 

de sesizari/reciama\ii de la ceta\enii municipiului Braila,astfel: 
- 609 sesizari, pentru Tncalcarea prevederilor " Regulamentului ~i a Caietului 

de sarcini de administrare a parcarilor" de pe raza municipiului Braila conform 
H.C.L.M nr.71/2019; 

- 227 sesizari, pentru Tncalcarea prevederilor legii nr.61/1991 rep. ~i mod., 
privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a 
ordinii ~i linistii publ ice; (apelarea la mila publicului Tn mod repetat, consumul de 
bauturi alcoolice Tn locuri publice, neautorizate Tn acest sens, tulburarea, fara drept, a 
lini~tii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin 
strigate sau larma, refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitatii 
sale, la cererea pol i\i~tilor locali) ; 

- 175 sesizari , pentru Tncalcarea prevederilor "Normelor de Gospodarire" pe 
teritoriul municipiului Braila , conform H.C.L.M nr.5/2003 ; 

- 16 sesizari, pentru Tncalcarea prevederilor Leg.nr.54/2012, privind 
" Desfa~urarea activita\ilor de picnic"; 

- 215 sesizari, pentru Tncalcarea prevederilor O.U.G. nr.195/2012 privind 
circula\ia pe drumurile publice de pe raza municipiului Braila; 

- 6 sesizari, pentru Tncalcarea prevederilor H.C.L.M.Braila nr.54/2016 modificat 
de H.C.L.M.Braila nr.717/2018 privind "Aprobarea Regulamentului Serviciului Public 
de Salubrizare a Municipiului Braila"; 

- 3 sesizari privind Tncalcarea prevederilor H.C.L.M.Braila nr.248/2008 
modificat de H.C.L.M. Braila nr.254/2016 referitoare la interzicerea expunerii de 
prod use Tn vederea vanzarii pe terenuri apartin\nd domeniului public ~i privat al 
municipiului Braila; 

- 10 sesizari, pentru Tncalcarea prevederilor H.C.L.M.Braila nr.19/2014 
"Regulamentul privind responzabilizarea de\inatorilor de caini din municipiul Braila"; 
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- 3 seSlzan, pentru incalcarea prevederilor O .U.G.nr.55/2002 privind 
"Regimul de de\inere al cainilor periculo!;>i sau agresivi "; 

- 26 sesizari, pentru incalcarea prevederilor Leg.nr.50/1991, privind 
"Autorizarea lucrarilor de construc\ie". 

- 7 sesizari, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.421/2002 privind Regimul 
juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apar\inand domeniului 
public sau privat al municipiului Braila; 

- 2 sesizari, privind incalcarea prevederilor Legii nr.349/2002 modificata de 
Legea nr.15/2016 pentru prevenirea !;>i combaterea efectelor consumului produselor 
din tutun; 

- 1 sesizare, privind incalcarea prevederilor H.C.L.M.Braila nr.103/2008 privind 
parcarea vehiculelor grele pe raza teritoriala a municipiului Braila; 

- 24 sesizari, privind persoane fara adapost; 
- 22 sesizari, CUP Dunarea, pentru interven\ii avarii; 
- 9 sesizari, privind copaci cazu\i pe domeniul public; 
- 6 sesizari , privind surpari in carosabil ; 
- 8 sesizari, privind incendii ; 
- 4 sesizari, privind persoane cazute pe trotuar; 
- 3 sesizari , privind stalpi iluminat cazu\i ; 
- 2 sesizari, privind ruperea unui cablu amplasat pe domeniul public; 
- 1 sesizare, privind panou publicitar cazut; 
- 1 sesizare, privind sapaturi in carosabil; 
- 1 sesizare, privind un zid prabu!;>it pe \eava de gaze; 
- 1 sesizare, privind existen\a pe domeniul public a unui cadavru de animal 

(porc) . 
Au fost intocmite un numar de 913 Fi!;>e de interven\ie la eveniment. 
Lucrul cu "Fi!;>ele de Interven\ie" !;>i gestionarea acestora s-a realizat in condi\ii 

bune. 
Bazele de date ale MAL au fost accesate astfel: 
- 2605 accesari ale "Registrului Na\ional de eviden\a a persoanelor", in folosul 

poli\i!;>tilor locali care au desfa!;>urat activitatea in teren; 
- 2744 accesari ale "Registrului Na\ional de eviden\a a permiselor de conducere 

auto, in sprijinul poli\i!;>tilor locali. 
Au fost respectate "Procedurile de securitate" in lucrul cu bazele de date ale 

MAL la care avem acces, in conformitate cu Regulamentul U.E.679/2016 , Ordinul 
nr.52/2002 !?i a prevederilor "Protocolului privind accesul la bazele de date ale 
MAL". Nu au avut loc incidente de securitate in lucrul cu Bazele de Date. 

Periodic polili!?tii locali care incadreaza Dispeceratul au fost instruili cu privire la 
modul de accesare a bazelor de date !?i diseminarea informaliilor care au rezultat in 
urma accesarii, catre persoanele care au dreptul sa Ie solicite, conform procedurilor. 

Armamentul !?i munilia aflata la Dispecerat a fost depozitata, manuita !?i 
distribuita la personalul aflat in serviciu cu respectarea prevederilor Legii nr. 
295/2004 !?i a Legii Poliliei Locale nr.155/201 O. 

Polili!?tii locali care incadreaza Dispeceratul au aclionat prompt !?i conform 
procedurilor pentru rezolvarea unor situalii aparute, a sesizarilor cetalenilor din 
municipiu !?i dispoziliilor primite. 

Au fost constatate unele neajunsuri: 
- in ceea ce prive!?te informarea oportuna a conducerii instituliei cu privire la 

unele acliuni ale polili!?tilor locali aflali in teren !?i in coordonarea unor activitali, in 
special in afara programului de lucru; 

- nu intotdeauna s-a aclionat cu rapiditate pentru rezolvarea unor probleme 
curente sau a dispoziliilor primite de la !?efii ierarhici; 
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- necunoa~terea In amanunt a unor actiuni care se desfa~oara In teren In 
special a echipei de interventie; 

- accesul sau stationarea In lncaperea Dispeceratului a unor persoane 
neautorizate. 

b) Compartimentul Monitorizare Video al Municipiului ~i Monitorizare 
Unitali !?colare Braila 

I. Dispeceratul de Supraveghere ~i Monitorizare Video al Municipiului Braila 
element al dispozitivului de ordine publica ~i paza, a actionat In scopul supravegherii 
~i monitorizarii imaginilor provenite de la cele 274 camerele video amplasate In cele 
72 de zone de pe raza Municipiului Braila In intersectii, ~coli , parcuri , cimitire, zone 
cu potential de risc, zone de agrement, etc., pentru realizarea urmatoarelor obiective: 

- cre~terea sigurantei securitatii cetatenilor In spatiile publice supravegheate ~i 
monitorizate; 

- monitorizarea ~i fluidizarea traficului rutier In zonele supravegheate; 
- asigurarea interventiei rapide In cazul producerii unor lncalcari ale legii; 
- caracterul preventiv menit sa descurajeze infractionalitatea; 
- obtinerea, centralizarea ~i stocarea imaginilor ce pot fi folosite ca probe 

juridice; 
- monitorizarea ~i gestionarea serviciilor publice din zonele supravegheate, 

precum: salubrizarea, deszapezirea, reparatii la infrastructura, etc. 
Dispeceratul de Monitorizare ~i Supraveghere Video a functionat In conditii de 

normalitate cu respectarea normelor ~i prevederilor legale privind supravegherea ~i 
monitorizarea video In Municipiul Braila. 

Operatorii de la statiile de lucru au supravegheat zonele aflate In 
responsabilitate ~i au depistat prin intermediul camerelor video urmatoarele lncalcari 
ale prevederilor legale dupa cum urmeaza: 

1. Legea nr.61/1991 Rep.: 
- 15 cazuri de apelare, In mod repetat, la mila publicului, de catre persoane 

apte de munca; 
2. Circulatie Rutiera - O.G .nr.195/2002 : 

- accidente rutiere - 157; 
- stalionare interzisa - 3 ; 

3. Infractiuni: 
- loviri sau alte violenle - 2; 

4. Alte constatari : 
- persoane cazute In strada din cauza starii de sanatate - 18; 
- incendii - 5; 
- defecliune a iluminatului public - 3; 
- bannere cazute - 2; 
- deteriorarea indicatoarelor rutiere - 1. 

Evenimentele constatate prin intermediul camerelor de luat vederi au fost 
sesizate imediat conducerii instituliei, patrulelor de ordine publica ~i circulalie aflate 
In teren si organelor competente In vederea luarii masurilor legale. 

Tn ' urma solicitarilor scrise au fost puse la dispozitia organelor abilitate capturi 
ale imaginilor lnregistrate, astfel: 

- 38 raspunsuri la solicitarile scrise ale Inspectoratului de Politie Judelean 
Braila; 

- 54 raspunsuri la solicitarile scrise ale Politiei Municipiului Braila - Biroul 
Investigalii Criminale; 
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- 42 raspunsuri la solicitarile scrise ale Poliiiei Municipiului Braila - Biroul 
Rutier; 

- 43 raspunsuri la solicitarile scrise ale Judecatoriei !iii Tribunalului Braila; 
- 62 alte solicitari scrise (societa\i de asigurari , persoane juridice !iii fizice, 

etc.). 
Personalul care incadreaza statiile de lucru a fost instruit periodic cu privire la 

legislatia care reglementeaza activitatea Dispeceratului (Regulamentul 
U.E.679/2016) §i a modului de lucru cu Programul Milestone X Protect Smart. 

Sistemul de Supraveghere !iii Monitorizare Video al Municipiului Braila a 
func\ionat in condi\ii de normalitate, defec\iunile aparute au fost zilnic remediate de 
catre firma S.C.CONISOFT.SERV.S.R.L Braila , care asigura mentenen\a sistemului. 

Principalele defec\iuni constatate: 
- nefunc\ionarea in totalitate a camerelor de supraveghere (aproximativ 5 -10 % 

din camerele video) datorita uzurii acestora , varia\iilor/intemperiilor in alimentarea cu 
energie electrica; 

- func\ionarea cu intermiten\e a unor camere datorita instabilita\ii sistemului de 
comunica\ii radio, in special pe timpul condi\iilor meteorologice nefavorabile (vint, 
ploi, calduri excesive etc.); 

- nefunc\ionarea la parametrii normali a unor piese !iii echipamente sau 
defectarii acestora, datorita uzurii !iii ie!iiirii din garan\ie (servere, hard disk-uri, placi 
video, antene, camere video, televizoare, surse de alimentare etc.). 

Pentru men\inerea in stare de func\ionare a sistemului s-au cheltuit 
urmatoarele sume: 

- achizi\ionarea de piese !iii echipamente - 23.648 lei; 
- abonament servicii mentenan\a - 127.449 lei. 
II. Sistemul de supraveghere !iii Monitorizare Video !iii-a dovedit utilitatea prin 

crearea unui climat de siguran\a !iii securitate, reducerea manifestarilor de violen\a 
juvenila atat in interiorul unita\ilor de inva\amant cat 9i in apropierea acestora, 
contribuind la descurajarea savar!iiirii unor violen\e, acte de vandalism, furturi , 
consum de alcool sau a unor substan\e halucinogene. 

Periodic la Inspectoratul $colar Jude\ean Braila !iii la cele 5 unita\i de 
inva\amant au fost trimise informari/adrese cu privire la funC\ionarea Sistemului de 
Supraveghere Video - Unita\i $colare 9i a obliga\iilor/raspunderilor ce Ie revin prin 
"Acordul de Parteneriat"(Anexa la H.C.J.Braila nr.75/2013 !iii H.C.L.M.Braila 
nr.147/2013) cu privire la inlocuirea pieselor si echipamentelor defecte. 

in comunicarea Poli\iei Locale Braila ~u cele 5 unita\i de inva\amant strict cu 
privire la obliga\iile de men\inere in stare de func\ionare a sistemului s-a manifestat 0 

atitudine rezervata la unele unita\i !iicolare, motivata de faptul ca nu ar beneficia de 
fonduri suficiente pentru inlocuirea pieselor !iii echipamentelor defecte, primite in 
folosin\a gratuita. 

Neajunsurile constatate in activitatea politi§tilor locali care incadreaza aceasta 
structura au fost : 

- necunoa§terea tuturor posibilitatilor programului Milestone X Protect Smart 
Client §i a exportului de imagini. 

- nu intotdeauna s-a actionat cu rapiditate pentru rezolvarea unor probleme 
aparute, in special colaborarea cu echipele aflate in teren §i urmarirea rezultatelor 
actiunii. 

- superficialitate in intocmirea unor documente Irapoarte . 

c) Compartimentul Pazii Obiective de Interes Public Local 
Structura de paza obiective §i transport valori , a actionat pentru asigurarea 

pazei §i sigurantei bunurilor §i valorilor impotriva unor aciiuni ilicite §i a ordinii publice, 
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la 8 obiective apartinand Primariei Municipiului Braila, 5 obiective de interes public 
privat, a securitaiii transporturilor de valori de la centrele de Incasari din municipiu la 
caseria centrala !?i la Trezoreria Braila precum !?i la C.U.P. Dunarea, stabilite de 
Consiliul Local Municipal Braila. 

In anul 2019, principala preocupare a structurii de paza a fost executa rea In 
bune condiiiuni a serviciului de paza la obiectivele Primariei Municipiului Braila !?i la 
cele de interes public privat pe baza de contract prestari servicii . 

Personalul structurii de paza a dat dovada de vigilenia pe timpul executarii 
serviciului !?i a respectat prevederile consemnului general !?i particular la obiectivele 
unde s-a efectuat paza bunurilor \,i transport de valori , mai pu\in la C.U.P."Dunarea" 
Braila. 

3. in domeniul circulatiei pe drumurile publice 
Principalele obiective care au stat la baza ac\iunilor Intreprinse de efectivele 

Biroului Circula\ie pe Drumurile Publice cu atribu\ii pe linie de circula\ie rutiera din 
cadrul Politiei Locale Braila , au fost: 

a) asigurarea unei bune fluen\e a traficului rutier pe strazile de pe raza 
municipiului Braila, ac\ionand individual sau alaturi de lucratori din cadrul structurii 
teritoriale a Poli\iei Romane - respectiv Biroul Rutier din cadrul Poli\iei Municipiului 
Braila; 

b) lndrumarea, aten\ionarea \,i sanc\ionarea participan\ilor la trafic care nu 
respecta prevederile legale; 

c) prevenirea accidentelor rutiere prin ac\iuni de dirijare \,i lndrumare a 
traficului rutier, cu preciidere In zona unita\ilor de lnva\amant \,i In punctele de lucru 
unde s-au efectuat lucrari de refacere a carosabilului. 

In perioada 01 .01 .2019 - 31.12.2019, poliii!?tii locali din cadrul Biroului 
Circulaiie pe Drumurile Publice au desfa!?urat zilnic activitaii In conformitate cu 
atribuiiile conferite de art.? din Legea 155/2010 pentru supravegherea \,i lndrumarea 
participan\ilor la traficul rutier In vederea respectarii normelor prevazute de O.U.G. 
nr.195/2002R. \,i a hotararilor Consiliului Local Municipal Braila, conform 
competen\elor conferite de Legea nr.155/201 0 Republicata. 

Politi!?tii locali au fost prezenii pe parcursul anului \,colar pentru a asigura 
fluidizarea traficului rutier \,i traversarea In sigurania a carosabilului de catre elevii 
institutiilor de lnvatamant prevazute In "Planul Unic de Ordine !?i Sigurania Publica", 
la nivelul municipiului, respectiv: $coala Gimnaziala "Fanu!? Neagu", $coala 
Gimnaziala "AI.l. Cuza", $coala Gimnaziala "Ion Creanga", Colegiul National "Nicolae 
Balcescu" !?i Colegiul National "Ghe. M.Murgoci", zone cu un risc mare de producere 
a unor accidente rutiere. 

De asemenea, poli\i\'tii locali din cadrul biroului au participat la un numar de ? 
ac\iuni cu caracter educativ In unitati de lnvaiamant cu elevii claselor I-IV, contribuind 
astfel la 1mboga\irea cuno\,tin\elor dobandite In cadrul \,colii , In ceea ce prive\,te 
calitatea copiilor de participan\i la trafic. 

Un numar de patru echipaje auto au desfa!?urat zilnic activita\i de patrulare 
pe principalele artere ale ora\,ului: Calea Calara!?ilor - Piaia Traian, B-dul AI. I. Cuza, 
str. 1 Decembrie 1918 !?i Bd . Doroban\ilor precum \,i In zona cartierelor periferice . 

A fost asigurata zilnic ordinea In trafic In zona principalelor pieie de pe raza 
Municipiului Braila: Piaia Halelor !?i Piata Concordia \,i In zilele de duminica s-a 
actionat pentru fluidizarea traficului rutier In zona Targ Obor. 

, In perioada analizata efectivul Biroului Circulatie pe Drumurile Publice a 
totalizat un numar de 19 de poli\i\'ti locali. 

o dovada a aprecierii seriozita\ii \,i profesionalismului poli\i\'tilor locali din 
cadrul biroului sunt solicitarile primite , In vederea participarii acestora la misiunile 
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comune, de la structuri ca MAl. - I.P.J. Braila , Inspectoratul de Jandarmi Judetean 
Braila , Garnizoana Braila. 

Biroul Circula\ie pe Drumurile Publice a participat efectiv in cadrul unui numar 
de 220 de activita\i cu caracter cultural-artistic, sportiv ~ i religios fiind inregistrate 
rezultatele pozitive care s-au reflectat in : 

- asigurarea siguran\ei ceta\enilor participan\i la activitatile organizate prin 
fluidizarea traficului rutier acolo unde s-a impus acest lucru 

- modul eficient in care s-a actionat in diferite momente operative (participari la 
diverse evenimente cultural-artistice cu un impact puternic mediatic, 

- competitivitatea benefica creata intre politi\'tii locali apartinand institutiilor 
mentionate; 

- schimbul de experienta la nivelul serviciilor implicate; 
Dirijarea-fluidizarea traficului rutier \,i sprijinul acordat de catre politi\'tii locali 

societatilor care executau lucrari pe partea carosabila prin identificarea proprietarilor 
autoturismelor a reprezentat 0 activitate desfa\,urata in mod constant de la inceperea 
lucrarilor din luna martie 2019, concretizata in cadrul unui numar total de 291 de 
actiuni pentru aplicarea marcajelor rutiere pe toate arterele din ora\, \,i reabilitarea 
infrastructurii rutiere pe raza municipiului \,i de toaletare a arborilor de catre Serviciul 
de Utilitate Publica "Seroplant" Braila . 

Tn ceea ce prive\,te nerespectarea obligatiei de catre taximetri\,ti de a prezenta 
documentele prevazute de legislatia in vigoare , la controlul efectuat de catre politi\'tii 
locali , in conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003, pe parcursul perioadei 
analizate au fost aplicate un numar de 55 sanc\iuni contraven\ionale in valoare totala 
de 67.000 lei. 

Tn vederea disciplinizarii conducatorilor de vehicule cu trac\iune animala , in 
conformitate cu legisla\ia in vigoare, lucratorii din cadrul Biroului Circula\ie pe 
Drumurile Publice au desfa~urat zilnic ac\iuni pe linia depistari i in trafic a 
conducatorilor de vehicule cu trac\iune animala pe strazile municipiului , fiind aplicate 
pe parcursul perioadei 01.01.2019-31.12.2019 un numar total de 85 sanc\iuni 
contraven\ionale in valoare totala de 100.122,50 lei. 

Conform competentelor conferite de Legea nr.155/201 0 - legea pol itiei locale, 
in anul 2019 s-a actionat zilnic in vederea depistarii \,i sanctionarii conducatorilor de 
autovehiculelor ce depa~esc masa maxima admisa de 3,5 tone, care circula pe 
sectoare de drum unde este interzisa circulatia acestei categorii de vehicule, fiind 
aplicate pe parcursul perioadei analizate un numar total de 102 sanc\iuni 
contraven\ionale in valoare totala de 54.410 lei . 

Tn cadrul activitatilor de patrulare desfa\,urate pe raza municipiului Braila in 
perioada 01.01 .2019 - 31.12.2019 au fost depistate un numar de 244 autovehicule 
ca facand obiectul Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan 
sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statu lui ori al 
unita\ilor administrativ teritoriale . 

Pentru un numar de 12 vehicule fara stapan sau abandonate pe terenuri 
apartinand domeniului public sau privat al municipiului au fost emise Dispozitii ale 
Primarului Municipiului in baza carora , in colaborarea cu reprezentantii operatorului 
S.C. Braicar SA s-a procedat la eliberarea domeniului public prin imbarcarea , 
transportarea \,i depozitarea autovehiculelor in locul special amenajat. 

Un numar de 211 proprietari de autovehicule s-au conform at soma\iei aplicate 
in condi\iile legii, autovehiculele in cauza fiind ridicate de pe domeniul public, fiind in 
termenullegal de 10 zile al somatiei, la data de 31 .12.2019 un numar de 21 vehicule. 

Raportat la anul 2018 cand au fost identificate un numar de 89 autovehicule 
abandonate pe domeniul public s-a constatat 0 cre\,tere de 174% pentru anu12019. 
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Tn cadrul Biroului Circulatie pe Drumurile Publice au fost solutionate Tn 
perioada 01.01.2019 - 31 .12.2019 un numar total de 730 sesizari, astfel: 

- 159 sesizari scrise, fiind Tntocmite adrese ~i raspunsuri catre diferite institutii 
Tn vederea solu\ionarii Tntr-un mod favorabil a aspectelor semnalate; 

- 571 sesizari ale ceta\enilor comunicate telefonic prin dispeceratul Poli\iei 
Locale Braila, un loc preponderent avand sesizarile cu privire la utilizarea ilegala a 
locurilor de parcare de re!iied in\a de catre alte vehicule precum !iii blocarea 
accesului/ie!iiirii la/din locurile de parcare - Situa\i i solu\ionate favorabil ; 

Urmare a interven\iilor prompte ale poli\i!iitilor locali !iii a solu\ionarii Tntr-un mod 
pozitiv al sesizarilor ceta\enilor, putem concluziona faptul ca a crescut Tncrederea 
cetatenilor fata de institutia Politi a Locala. 

, Tn cee~ ce prive~ie feno'menul contraventional, la nivelul municipiului, Tn anul 
2019, politi~tii locali din cadrul Biroului Circulatie pe Drumurile Publice au aplicat un 
numar total de 3.059 sanctiuni contraventionale Tn valoare de 699.001,50 le i, astfel: 

- conform O.U.G. nr.195/2002R. au fost aplicate 2.338 sanctiuni 
contraventionale Tn valoare de 485.851,50 lei, din care: 

- 1.337 sanc\iuni cu amend a 
- 1.001 sanc\iuni cu avertisment 
- 4.501 puncte de penalizare la permisul de conducere, puncte care au fost 

implementate Tn Baza de date a MAL prin trimiterea unor Centralizatoare zilnice 
catre I.P.J. Braila-Poli\ia Municipiului Braila-Biroul Rutier. 

Fa\a de un numar de 2906 sanctiuni contraventionale Tn valoare de 
600.720,50 lei aplicate Tn anul 2018, s-a Tnregistrat un minus de 19,50%, situa\ie 
motivata de imposibilitatea aplicarii sanc\iunilor contraven\ionale pentru 
nerespectarea prevederilor nr. 39 din O.U.G. nr.195/2002R. respectiv, decizia nr.11 a 
T.C .C.J.din 29 iunie 2017- prin care se prevede faptul ca aplicativitatea prevederilor 
art.39 din O.U.G. nr.195/2002(R) nu revine!iii poli\i!iitilor local i. 

Astfel , pentru un numar de 210 fapte de natura contraven\ionala prevazute de 
O.U.G. nr.195/2002 (R) privind oprirea, sta\ionarea sau accesul vehiculelor Tn locuri 
interzise, Tn anul2019 au fost Tntocmite adrese catre I.P.J. Braila - Poli\ia Municipiului 
- Biroul Rutier Tn vederea solu\ionarii acestora Tn baza Protocolului Tncheiat Tntre cele 
doua institu\ii. 

- conform Legii nr.38/2003 privind transportul Tn regim de taxi !iii Tn regim de 
Tnchiriere, au fost aplicate 55 sanctiuni contraventionale Tn valoare de 67.000 lei. 

Fa\a de un numar de 93 sanctiuni contraventionale Tn valoare de 106.000 lei 
aplicate Tn anul 2018, s-a Tnregistrat un minus de 40,86%, situa\ie motivata de 
cre!iiterea nivelului de disciplina al taximetri!iitilor Tn ceea ce prive!iite desfa!iiurarea 
activita\ii de transport persoane !iii bagaje Tn regim de taxi Tn mod autorizat conform 
legii. 

- conform H.C.L.M. nr.5/2003 privind constatarea !iii sanc\ionarea faptelor ce 
constituie contraven\ie savar!iiite prin Tncalcarea normelor de gospodarire !iii transport 
pe teritoriul Municipiului Braila, au fost aplicate 154 sanctiuni contraventionale Tn 
valoare de 17.850 lei. 

Fa\a de un numar de 234 sanctiuni contraventionale Tn valoare de 36.900 lei 
aplicate Tn anul 2018, s-a Tnregistrat un minus de 34,18%. 

- conform H.C.L.M. nr. 248/2008 prin care se interzice expunerea spre 
vanzare a autovehiculelor pe terenul domeniului public !iii privat al Municipiului Braila 
au fost aplicate 109 sanctiuni contraventionale Tn valoare de 54.500 lei. 

Fa\a de un numar de 94 sanctiuni contraventionale Tn valoare de 44.800 lei 
aplicate Tn anul 2018, s-a Tnregistrat un plus de 15,96% . 

. - conform H.C.L.M. nr.71/2019 privind Aprobarea Regulamentului de 
Organizare ;;i Func\ionare a sistemului de administrare a parcarilor publice din 
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Nr. 
Crt. 

1. 

Municipiul Bn3ila, au fost aplicate 369 sancliuni contravenlionale In valoare de 29.300 
lei. 

Fa\a de un numar de 175 sancliuni contravenlionale In valoare de 12.000 lei 
aplicate In anul 2018, s-a Inregistrat un plus de 110,86% . 

- conform H.C.L.M. nr.103/2008 rivind parcarea vehiculelor grele pe raza 
Municipiul Braila au fost aplicate 17 sancliuni contravenlionale In valoare de 13.000 
lei. 

Fa\a de un numar de 41 sancliuni contravenlionale In valoare de 41 .000 lei 
aplicate In anul 2018, s-a Inregistrat un minus de 58,54% . 

- conform H.C.L.M. nr.719/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru 
eliberarea :;;i folosirea permiselor de acces auto, pentru circula\ia pe strazile 
Municipiului Braila au fost aplicate 16 sancliuni contravenlionale In valoare de 31.500 
lei. 

- conform Legii nr.421/2002 a fost aplicata 1 sancliune contravenlionala cu 
avertisment. 

Anul Nr. P.V.C.c. Valoare P.V.C.c. Obs. 
- 3,82% numar p.v.c.c. :;;i -

2018 3.549 842.160,50 lei 
19,26% privind valoarea 
sanc\iunilor aplicate In anul 2018 
fata de anul 2017 
- 13,81 % numar p.v.c.c. :;;i-

2019 3.059 699.001,50 lei 
17,00% privind valoarea 
sanc\iunilor aplicate In anul 2019 
fata de anul 2018 

Comparativ cu anul 2018, se Inregistreaza 0 scadere cu un procent de 
13,81 % pe constatari de natura contraven\ionala, iar pe valoarea amenzilor 0 

scadere cu un procent de 17,00%, situatie datorata modificarilor legislative care au 
survenit din anul 2017 prin Decizia nr.11 a I.C.C.J.l29.06.2017, a men\inerii valorii 
punctului de amend a la nivelul anului 2017. 

Un alt aspect care a contribuit la diminuarea numarului de fapte comise de 
catre conducatorii auto II reprezinta ac\iunile de prevenire, informare :;;i educare a 
participan\ilor la trafic. 

De asemenea, prezen\a In mod constant a poli\i:;;tilor locali rutieri In zona 
arterelor cu trafic aglomerat a condus la constatarea unor fa pte contraven\ionale In 
faza incipienta, conducatorii auto fiind avertiza\i verbal :;;1 Indruma\i sa respecte 
normele rutiere legale In vigoare. 

Situatia faptelor contraventionale predominante 
In constatarile pe linie de circulatie rutiera In anii 2018 ~i 2019 

Explica\ii 
2018 2019 

Nr. Valoare Nr. Valoare 
sanctiuni sanctiuni sanctiuni sanc(iuni 

ART. 111 din R.A.O.U.G. NR.195/2002R-
Circula\ia pe sectoarele de drumpublic la 714 146885 469 

inceputul carora sunt instalate indicatoare ce 98890 
interzic accesul 

ART. 142 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

lit. a) din RAO.U.G. 
592 81780 448 NR195/2002R 

Oprirea in zona de acliune a 
indicatorului "Oprirea interzisa" 

lit. e) din RAO.U.G. NR.195/2002R 
Oprirea pe trecerile pentru pietoni sau la mai pulin de 25 382 

m inainte si dupa acestea 511 68295 
lit. f) din RA.O.U.G.NR195/2002R 
-Oprirea in intersec\ii, inclusiv in 437 58435 354 
cele cu ci rcula\ie in sens giratoriu 
lit. g) din RAO.U.G. 

NR195/2002R - Oprirea in sta\iile 
211 32190 198 

mijloacelor de transport public de 
persoane 
lit. j) din RAO.U.G. 
NR.195/2002R - Oprirea pe 
sectoarele de drum unde sunt 28 5510 -instalate indicatoarele "Drum 
inQustat" 
lit. n) din RAO.U.G. 

93 6960 108 NR195/2002R - Oprirea pe trotuar 

4. in domeniul disciplinei in constructii ~i afi~ajul stradal 
in domeniul disciplinei in construclii ~i al afi~ajului stradal, Poliliei Locale ii 

revin urmatoarele atribulii : 
- efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de construclii executate 

fara autorizalie de construire sau desfiinlare, dupa caz, inciusiv a construcliilor cu 
caracter provizoriu ; 

- efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta 
autorizalia de executare a lucrarilor de reparalii ale partii carosabile 9i pietonale; 

- verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul 
electoral ~i orice alta forma de afisaj/reclama, inciusiv cele referitoare la amplasarea 
firmei la locul de desfa~urare a activitalii economice; 

- participa la acliunile de demolarel dezmembrarel dinamitare a construcliilor 
efectuate fara autorizalie pe domeniul public sau privat al unitalii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale ori pe spalii aflate in administrarea autoritalilor administraliei 
publice locale sau a altor institulii/servicii publice de interes local, prin asigurarea 
protecliei perimetrului 9i a libertalii de acliune a personalului care participa la aceste 
operaliuni specifice; 

- constata, dupa caz, conform atribuliilor stabilite prin lege, contravenliile 
privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in construclii ~i 

inainteaza procesele-verbale de constatare a contravenliilor, in vederea aplicarii 
sancliunii , ~efului compartimentului de specialitate care coordoneaza activitatea de 
amenajare a teritoriului ~i de urbanism sau, dupa caz, pre~edintelui consiliului 
judelean, primarului unitaiii administrativ-teritoriale sau persoanei imputernicite de 
ace~tia . 

in aceasta perioada polili~tii locali din cadrul Compartimentului Disciplina in 
Construclii ~i Afi~aj Stradal, au indeplinit, in limita competenlelor legale ~i a planului 
de activitate dispus, activitaii de control privind legalitatea construcliilor. 

S-au efectuat in aceasta perioada un numar de 263 verificari privind 
respectarea prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de construclii, 
din care : 

- un numar de 189 sesizari primite in scris de la diferiti petenti persoane 
fizice ; 

- un numar de 6 sesizari primite prin dispeceratul institutiei ; 
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- un numar de 17sesizari dispuse de conducerea institu\iei ; 
- un numar de 51 verificari stradale; 
in urma verificarilor s-au constatat ca a fost Tncalcata legea 50/1991 , drept 

pentru care s-au luat urmatoarele masuri : 
- au fost Tntocmite un numar de 19 procese verbale de constatare a 

contraven\iilor Tn valoare totala de 23.000 lei. 

5. in domeniul protectiei mediului 

in baza atribu\iilor conferite de Art. 9 din legea nr. 155/2010 !?i de OUG. nr. 
69/2017, poli\i~tii locali din cadrul Compartimentului Protec\ia Mediului au desta~urat 
activita\i Tn urmatoarele domenii: 

- respectarea prevederilor legale privind condi\iile de ridicare, transport ~i 

depozitare a de~eurilor menajere ~i industriale ; 
- supravegherea depozitelor de de~euri aflate Tn circumscrip\ia teritoriala a 

unita\ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declan~arii unor 
incendii, cu consecin\e negative pentru via\a oamenilor, mediu ~i bunuri materia Ie ; 

- sesizarea autorita\ilor ~i institu\iilor publice competente Tn cazurile de 
nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica; 

- identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public sau privat al 
unita\ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spa\ii aflate Tn administrarea 
autorita\ilor administra\iei publice locale ori a altor institu\ii/servicii publice de interes 
local ~i aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora; 

- verificarea igienizarii surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor 
acestora; 

- verificarea asigurarii salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a 
rigolelor, Tndepartarea zapezii ~i a ghe\ii de pe caile de acces, dezinsec\ia ~i 
deratizarea imobilelor; 

- verificarea existen\ei contractelor de salubrizare Tncheiate de catre persoane 
fizice sau juridice, potrivit legii; 

- verificarea ridicarii de~eurilor menajere de operatorii de servicii de 
salubrizare, Tn conformitate cu graficele stabilite ; 

- verificarea ~i solu\ionarea sesizarilor ceta\enilor privind nerespectarea 
normelor legale de protec\ie a mediului ~i a surselor de apa, precum ~i a celor de 
gospodarire a localita\ilor; 

- solu\ionarea sesizarilor ceta\enilor privind toaletarea , reduc\ia sau doborarea 
arborilor aflati pe domeniul public sau privat al Municipiului Braila . 

in do~eniul Protec\iei mediului, Tn conformitate cu prevederile HClM nr. 
5/2003, HClM nr. 54/2016 , HClM nr. 19/2004, HClM nr. 18/2004, legii nr. 61/1991 
R ~i a legii nr. 196/2018, au fost aplicate 91 sanc\iuni contraven\ionale cu amenzi Tn 
valoare totala de 126.350 lei. 

Solutionare petitii, sesizari ~i reclamatii: 
in perioada analizata, Tn cadrul compartimentului au fost Tnregistrate un numar 

de 184 peti\ii primite din partea ceta\enilor ~i 546 de adrese din partea altor servicii ~i 
institu\ii publice. 

Toate lucrarile Tnregistrate Tn cadrul Compartimentului Protectia Mediului au 
fost solutionate Tn termenul prevazut de normele legale Tn vigoare 

Actiuni privind respectarea prevederilor HCLM NR. 71712018 t?i HCLM nr. 
50912019 - Regulamentul serviciului public de salubrizare al municipiului Braila 
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- verificarea modului de prestare a serviciului de salubritate la nivelul municipiului 
Br<3ila de catre cei trei operatori, respectiv SC ECO sa Braila, SC Brai-Cata SRl 
Braila ~i SC RER Ecologic Service SRl Braila. 

Astfel s-au efectuat peste 378 de actiuni ca urmare a sesizarilor cetatenilor ~i 
a controalelor tematice In baza Art. 9 din legea 155/2010, fiind aplicate 121 soma\ii 
pentru Incalcarea prevederilor HClM nr. 717/2018!?i HClM nr. 509112019 privind 
Regulamentul serviciului public de salubrizare din Municipiul Braila, respectiv: 

respectarea graficului de colectare a de!?eurilor menajere; 
Inlocuirea capacita\ilor de colectare care prezinta defec\iuni; 
igienizare punctelor de colectare; 
ridicarea Intregii cantita\i de de~euri municipale; 
asigurarea cura\eniei !?i igienei cailor publice. 

Astfel pentru nerespectarea prevederilor legale privind presta rea serviciului de 
salubritate au fost aplicate 18 sanc\iuni contraven\ionale In valoare totala de 40.500 
lei. 

Actiuni privind respectarea normelor legale prevazute de HClM Nr. 
5/2003. 

Pentru depozitarea de!?eurilor pe domeniul public au fost aplicate un numar de 
16 sanc\iuni contraven\ionale In valoare totala de 20.000 lei . 

Ac\iuni pentru identificarea terenurilor insalubre !?i notificarea proprietarilor 
acestora In vederea luarii masurilor necesare salubrizarii. 

Astfel au fost localizate 42 de terenuri nesalubrizate. Au fost identificati 
proprietarii carora Ii s-au aplicat somatii In vederea salubrizarii terenurilor. Dfntre 
ace~tia 12 nu s-au conformat somaliilor fiind aplicate 12 sanctiuni contraventionale In 
valoare de 18.000 lei, iar proprietarilor acestora aplicandu-se noi somatii. 

Ac\iuni pentru identificarea imobilelor degradate ce creeaza un aspect 
inestetic municipiului. 
in acest sens au fost identificate 132 de imobile degradate fiind aplicate 125 de 
soma\ii proprietarilor acestora. Au fost reabilitate sau sunt In curs de reabilitare 7 
imobile. Poli\i!?tii locali au aplicat 26 sanc\iuni contraven\ionale In valoare de 30.000 
lei. 

De asemenea, 17 proprietari au demarat procedura pentru ob\inerea 
autorizatiilor de construire necesare reabilitarii imobilelor. 

hi unele cazuri de\inatorii legali Inca nu au fost identificati datorita problemelor 
juridice existente: proprietari decedati ~i nu s-a facut succesiunile; imobile ce fac 
obiectul unor litigii aflate pe rolla instantele judecatore~ti 

in ce prive!?te mutarea adaposturilor pentru cre~terea animalelor la distan\a 
legala de imobilele cu destina\ie de locuit au fost aplicate un numar de 14 soma\ii, 
din care 7 au fost solu\ionate iar pentru 7 s-au aplicat sanc\iuni contraven\ionale In 
valoare totala de 1250 lei. 

Pentru nelntre\inerea igienei !?i a cura\eniei In locuin\e !?i anexele 
gospodare!?ti au fost aplicate un numar de 21 soma\ii, din care s-au solu\ionat 16 iar 
pentru 5 au fost aplicate sanc\iuni contraven\ionale In valoare totala de 10.000 lei. 

Pentru Delncheierea contractului de prestari servicii cu un operator de 
salubritate au fost aplicate un numar de 168 soma\ii , din care s-au solu\ionat 167 iar 
pentru 1 a fost aplicata sanc\iune contraven\ionala In valoare de 2000 lei. 

Actiuni pe linia HClM 19/2014 - Regulamentul pentru responsabilizarea 
detinatorilor de ciiini din municipiul Braila. 

Au fost aplicate un numar de 10 soma\ii privind desfiin\area adaposturilor 
improvizate pe domeniul public, prevenirea zgomotelor canine, men\inerea igienei In 
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spa\iile publice i?i pentru dovada sterilizikii animalului prin carnetul de sanatate, fiind 
aplicata 1 sanc\iune contraven\ionala Tn valoare de 300 lei. 

Activitati desfa?urate in baza prevedeilor HClM BRAllA NR. 720/2018 
privind Aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a 
cladirilor ?i terenurilor neTngrijite din intravilanul Municipiului Braila. 

Au fost efectuate verificari Tn teren fiind Tntocmite fii?e de evaluare i?i soma\ii 
pentru 105 imobile i?i terenuri neTngrijite. Au fost reabilitate sau sunt Tn curs de 
reabilitare 7 imobile, 17 proprietari au demarat procedura pentru ob\inerea 
autorizatiilor de construire necesare reabilitarii imobilelor, pentru 4 imobile proprietari 
sunt deceda\i nefiind identifica\i al\i de\inatori legali. Tn cazul a 77 imobile prevederile 
soma\iilor nu au fost respectate urmand a se lua masurile legale. 

Actiuni in colaborare cu alte institutii de interes public 
Tn acest sens au fost Tntreprinse activita\i Tmpreuna cu reprezentan\ii 

urmatoarelor institu\ii privind respectarea normelor de mediu i?i sanatate publica. 
Exemplificam: 

Direc\ia de Sanatate Publica a Jude\ului Braila - 24 ac\iuni 
Garda de Mediu - 7 ac\iuni 
S.U.P.A.G.L Braila - 16 ac\iuni 

Direc\ia de Asisten\a Sociala - 12 ac\iuni 
Direc\ia Sanitar Veterinara i?i Siguran\a Animalelor Braila - 3 ac\iune 
Primaria Mun. Braila-Direc\ia Tehnica - 5 ac\iuni 
I.S.U. Braila - 4 ac\iuni 

Activitati in cadrul Comisiei de constatare !ji aprobare a lucrarilor de 
toaletare, reduclie !ji doborare a arborilor ampJasali pe domeniul public sau 
privat al MunicipiuJui Braila. 

Au fost emise 930 aprobari pentru efectuarea a lucrarilor de toaletare, 
reduc\ie i?i doborare a arborilor amplasa\i pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Braila, ca urmare a solicitarilor ceta\enilor. 

Tn perioada analizata Compartimentul Protec\ia Mediului l?i-a desfal?urat 
activitatea cu un efectiv de 3 (trei) poli\il?ti locali, dTntre acel?tia 1 (unu) desfai?urandu
i?i activitatea Tn cadrul Comisiei de constatare i?i aprobare a lucrarilor de toaletare, 
reduc\ie i?i doborare a arborilor amplasa\i pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Braila. 

Curatenia localitatii 
Tn urma patrularilor efectuate pe raza municipiului Braila au fost identificate un 

numar de 51 loca\ii Tn care sunt depozitate del?euri menajere Tn mod necontrolat. 
Situa\ia acestor loca\ii a fost Tnaintata S. U. P.A. G. L. Braila l?i operatorilor de 
salubritate. Printr-o ac\iune concentrata a factorilor mai sus-men\iona\i s-a reul?it 
ecologizarea a 90 % dTntre aceste halde de gunoi. Pentru descurajarea ceta\enilor sa 
depoziteze del?euri pe domeniul public al municipiului, s-a ac\ionat zilnic cu un 
echipaj mobil acoperindu-se prin patrulare zonele predilecte a se forma aceste halde 
de gunoi. 

Totodata prin poli\il?tii locali cu atribu\ii pe sectoarele municipiului au fost 
organizate pande Tn toate cartierele municipiului. 

Tn cadrul acestor ac\iuni au fost date peste 1000 soma\ii l?i au fost aplicate 397 
contraven\ii Tn valoare de 343.400 lei, potrivit H.C.L.M. nr.5/2003 persoanelor prinse 
Tn flagrant ca aruncau del?euri sau resturi menajere pe domeniul public. 
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Ca urmare a acliunilor noastre au fost identificate 28 imobile degradate, 
aplicandu-se 28 somalii proprietarilor acestora. Pentru nerespectarea termenelor 
somaliilor date au fost sanclionali 10 de proprietari cu amenzi in valoare de 20.500 
lei. 

Pe linia asigurarii curaleniei municipiului am desfa\iurat 8 acliuni comune cu 
reprezentanlii Garzii de Mediu a judelului Braila, aClionandu-se de regula in zonele 
limitrofe ale municipiului unde se formeaza periodic halde de de\ieuri datorate in 
special delinatorilor de animale mari care transporta de\ieurilor rezultate la marginea 
localitalii . 

Concomitent cu desfa\iurarea acestor acliuni au fost identificate 57 de localii 
cu carosabil deteriorat, 31 indicatoare lipsa sau deteriorate, iar situalia acestora a 
fost inaintata Direcliei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Braila \ii S.U.P.A.G.L. 
Braila pentru remedierea acestor deficienle. 

6. in domeniul activitiitii comerciale 
in conformitate cu prevederile art. 1 0 din Legea nr. 155/2010 privind 

atribuliile de control in domeniul activitalii comerciale stabilite prin fi\ia postului \ii a 
actelor normative in vigoare, cei 5 polili\iti locali din cadrul Biroului Inspeclie 
Comerciala , in perioada 01.01.2019 31 .12.2019 ~i-au desfa~urat activitatea 
conform obiectivelor stabilite ~i tematicilor aprobate , urmarind respectarea 
prevederilor legale de catre persoanele fizice autorizate ~i juridice care desfa~oara 
activitali comerciale stradale, in piele agroalimentare, zone de agrement, targuri ~i 
oboare, in centre comerciale, magazine, zona comerciala de pe Faleza Dunarii, 
Griidina Publica, Parcul Monument . 

De asemenea, s-au efectuat verificari ~i asupra exerci\iului comercial de tip 
spalatorii auto, vulcanizari, service-uri auto, depozitarea ~i comercializarea 
materialelor de construclii. 

Verificarea activitiitilor sezoniere organizate cu ocazia diverselor 
venimente 

Cu ocazia desfa\iurarii Festivalului Florilor edilia a XXI a, a Festivalului 
Internalional de Folclor" Cantecul de dragoste de-a lungul Dunarii" a Cursurilor de 
Maiestrie Artistica Master Classes, a Festivalului Dulciurilor in perioada 31 mai- 2 
iunie 2019 \ii in perioada 13 - 15 septembrie 2019, a Festivalului Toamnei din 
perioada 06.10.2019- 08.10.2019,a Festivalului Pestelui edilia I,a Festivalului 
Fructelor de Mare by Pravalia cu Raci &Delicii Orientale polili\itiilocali din cadrul 
Biroului Inspeclie Comerciala au inmanat somalii agenlilor economici de pe Faleza 
Dunarii, Parcul Monument \ii Griidina Publica pentru a opri orice sursa de ambient 
muzical \ii de fum in intervalele orare in care s-au desfa\iurat activitali culturale . 

Poli\i\itii locali din cadrul Biroului Inspeclie Comerciala au monitorizat 
activitatea agenlilor economici din Parcul Monument in perioada 03.05.2019 -
05.05.2019 cu ocazia desfa\iurarii Festivalului Berii Timi\ioreana. 

Urmiirirea dezvoltiirii retelei de distributie a produselor ~i serviciilor de 
piatii 

Acliunile intreprinse in scopul dezvoltarii relelei de distribulie a prod use lor ~i 
serviciilor de piala , au constat in verificarea urmatoarelor aspecte: 

- daca operatorii economici sunt autorizali in condiliile legii; 
- daca exercitarea de activitali comerciale cu prod use din sectorul alimentar ~i 

de alimentalie publica se desfa~oara cu personal calificat care deline cuno~tinle de 
specialitate; 
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- daca orarul de funciionare este afi~at in mod vizibil din exterior ~i daca 
acesta se respecta; 

- de asemenea, s-au efectuat verificari ~i asupra exerciiiului comercial de tip 
spalatorii auto, vulcanizari, service-uri auto , depozitarea ~i comercializarea 
materialelor de construciii . 

Activitatea biroului s-a axat, in principal , pe verificarea ~i indrumarea 
operatorilor economici pentru respectarea legislaiiei in vigoare , in scopul obiinerii ~i 
vizarii avizelor ~i autorizaiiilor necesare funciionarii , pentru desfa~urarea exerciiiului 
comercial aprobat de Primaria Municipiului Braila , a respectarii normelor legale 
privind comertul stradal, pentru asigurarea unui comert civilizat pe raza municipiului 
Braila, conform prerogativelor date de actele normative in vigoare de a constat a ~i 
sanciiona faptele ce constituie contraveniii , situatia prezentandu-se astfel : 

Din cei 2915 operatori economici controlaii pe perioada 03.01 .2019- 31 .12.2019, 
au fost sanciionaii 1151 operatori economici (70 avertismente) valoarea amenzilor aplicate 
fi ind de 1.046.900 lei , dupa cum urmeaza: 

- 803 operatori economici (51 avertismente) - sanciionaii contraventional 
conform HClM 716/2018 !?i H.C.l .M. nr.508/2019 cu amenzi contraventionale in 
valoare de 782.800 lei dupa cum urmeaza ; 

- 95 operatori economici sanctionati contraventional conform HClM 
nr.716/2018/H .C.l.M . nr.508/2019 pentru lipsa avizuluilautorizatiei de functionare
valoare sanctiuni aplicate 162.300 lei; 

- 58 operatori economici sanc\ionati contraven\ional conform HClM 
nr.716/2018/H.C.L.M. nr.508/2019 pentru nevizarea avizului/autoriaz\iei de 
func\ionare - valoare sanc\iuni aplicate 63.500 lei ; 

- 4 operatori economici sanc\iona\i contraven\ional conform H.C.L.M. 
508/2019 pentru depozitarea pe domeniul public a produselor ce fac obiectul 
comercializarii, a ambalajelor, lazilor frigorifice, materialelor de construc\ii - valoare 
sanc\iuni aplicate 4.000 lei ; 

- 18 operatori economici sanc\ionati contraven\ional conform HClM 
nr.716/2018 !?i H.C.l .M. 508/2019 pentru afi!?area unui alt program de func\ionare 
decat cel aprobat - valoare sanc\iuni aplicate 6.000 lei( 3 avertismente) ; 

- 19 operatori economici sanc\ionati contraven\ional conform H.C.l.M. 
716/2018 pentru neafi!?area orarului de func\ionare - valoare sanc\iuni aplicate 7200 
lei ; 

- 572 operatori economici sanc\ionati contraven\ional conform HClM 
nr.716/2018 !?i H.C.l .M. 390/2016 pentru neafi!?area la loc vizibil a 
avizului/autoriza\iei de func\ionare la intrarea in loca\ia unde se desfa!?oara 
activitatea economica - valoare sanc\iuni aplicate 529.600 lei (41 avertismente) ; 

- 3 operatori economici sanc\ionati contraven\ional conform HClM 
nr.716/2018!?i H.C.L.M. 508/2019 pentru nerespectarea de catre agen\ii economici a 
orarului de func\ionare aprobat - valoare sanc\iuni aplicate 1.500 lei (1 avertisment) ; 

- 1 operator economic sanc\ionat contraven\ional conform H.C.l.M. 
716/2018 pentru neconcordan\a dintre suprafa\a men\ionata in avizul/autoriza\ia 
de func\ionare 9i cea din teren - valoare sanc\iune aplicate 1000 lei ; 

- 12 operatori economici sanctionati contraven\ional conform H.C.l.M. 
716/2018 !?i HClM 508/2019 pentru nede\inerea la locul de desfa!?urare a 
recipien\ilor speciali pentru colectarea de!?eurilor - valoare sanc\iuni aplicate 10.500 
lei 

- 10 operatori economici sanciionaii contraven\ional conform O.G.nr.99/2000* 
republicata , cu amenzi contraven\ionale in valoare de 13.000 lei dupa cum urmeaza ; 

- 2 operatori economici sanc\ionati contraven\ional conform O.G.99/2000 R 
pentru exercitarea de activita\i comerciale cu prod use din sectorul alimentar cu 
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personal care nu poseda cuno~tin\e de specialitate - valoare sanc\iuni aplicate 3000 
lei; 

- 4 operatori economici sanc\iona\i contraven\ional conform 0 .G.99/2000 R 
pentru comercializarea de prod use ~i servicii de pia\a , altele dedit cele inscrise in 
autoriza\ia de func\ionare - valoare sanc\iuni aplicate 4000 lei; 

- 2 operatori economici sanc\ionati contraven\ional conform 0.G.99/2000 R 
pentru neafi~area orarului de func\ionare la intrarea in unitate in mod vizibil ~i 
nerespectarea lui - valoare sanc\iuni aplicate 4000 lei ; 

- 2 operatori economici sanc\ionati contraven\ional conform 0.G.99/2000 R 
pentru exercitarea de activita\i comerciale de catre operatorii economici numai in 
condi\iile autorizarii activita\ii - valoare sanc\iuni aplicate 2000 lei; 

- 32 operatori economici - sanclionali conform Legii nr.12/1990· republicata 
cu amenzi contraven\ionale in valoare de 57.500 lei dupa cum urmeaza ; 

- 14 operatori economici sanc\ionati contraven\ional conform Legii nr.12/1990 
R pentru efectuarea de activita\i de produc\ie, comert sau prestari de servicii fara 
indeplinirea condi\iilor stabilite prin lege - valoare sanc\iuni aplicate 32.000 lei; 

- 4 operatori economici sanc\iona\i contraven\ional conform Legii nr.12/1990 R 
pentru expunerea spre vanzare sau vanzarea de marfuri fara specificarea termenului 
de valabilitate ori cu termenul expirat - valoare sanc\iuni aplicate 3000 lei (1 
avertisment); 

- 14 operatori economici sanc\iona\i contraven\ional conform Legii nr.12/1990 
R pentru omisiunea intocmirii ~i afi~arii pre\urilor ~i tarifelor ,a categoriei de calitate a 
produselor ori serviciilor - valoare sanc\iuni aplicate 22.500 lei; 

- 135 operatori economici - sanctionati conform H.C.L.M. nr.254/2016 cu 
amenzi contraven\ionale in valoare de 131 .100 lei dupa cum urmeaza ; 

- 105 operatori economici sanc\iona\i contraven\ional conform H.C.L.M. 
nr.254/2016 pentru expunerea de produse agroalimentare sau material de 
construc\ii in vederea vanzarii pe terenuri apartinand domeniului public fara a de\ine 
perm is de ocupare - valoare sanc\iuni aplicate 100.500 lei; 

- 13 operatori economici sanc\iona\i contraven\ional conform H.C.L.M. 
nr.254/2016 pentru amplasarea teraselor sezoniere fara a de\ine permis de ocupare 
a domeniului public - valoare sanc\iuni aplicate 13.500 lei; 

- 14 operatori economici sanc\ionati contraven\ional conform H.C.L.M. 
nr.254/2016 pentru incalcarea clauzelor contractuale referitoare la suprafa\a de 
teren pentru care a fost aprobat dreptul de ocupare al domeniului public - valoare 
sanc\iuni aplicate 14.000 lei 

- 3 operatori economici sanc\ionati contraven\ional conform H.C.L.M. 
nr.248/2016 pentru expunerea pe domeniul public, in fa\a magazinelor a produselor 
~i articolelor specific pentru inmormantare - valoare sanc\iuni aplicate 3000 lei 

- 170 operatori economici (13 avertismente) - sanctionati conform H.G. 
nr.348/2004 cu amenzi contaven\ionale in valoare de 62.600 lei , pentru neafi~area 
datelor de identificare a agenlilor economici ce i~i desfa~oara activitatea in piele ; 

- 1 operator economic sanc\ionat contraven\ional conform Leg.nr.8/1996 R 
pentru comunicarea public, fara autoriza\ie sau consim\amantul titularului drepturilor 
recunoscute, a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe - valoare. 

Tn perioada 3.01 .2018- 31.12.2019, poli\i~tii locali din cadrul Biroului Inspectie 
Comerciala au solulionat un numar de 256 de adrese, petilii ~i 76 sesizari telefonice 
adresate instituliei noastre de locuitorii municipiului Braila. 

Pentru solulionarea cu celeritate a acestora a fost necesara, in unele cazuri, 
colaborarea cu Direclia de Sanatate Publica, Direclia Sanitara Veterinara pentru 
Siguranla Alimentara , Garda Nalionala de Mediu, Inspectoratul pentru Situa\ii de 
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Urgen\a, Agen\ia Na\ionala pentru Protec\ia Consumatorului , Poli\ia Municipiului 
Braila. 

Men\ionam faptul ca toate adresele, peti\iile, sesizarile Tnregistrate Tn cadrul 
Biroului Inspec\ie Comerciala au fost solulionate Tn termenul prevazut de normele 
legale Tn vigoare. 

In afara tematicilor de control aprobate pe zone, poli\i!?tii locali din cadrul 
Biroului Inspec\ie Comerciala au mai participat la urmatoarele ac\iuni : 

Cu ocazia zilelor de 1 Martie !?i 8 Martie 2019 s-a verificat legalitatea 
amplasarii comercian\ilor de marti!?oare de pe str. Mihai Eminescu precum !?i din 
celelalte loca\ii aprobate din ora!? 

S-a verificat legalitatea amplasarii comerciantilor cu obiec!e de cult din zona 
Biserica Greaca cu ocazia sarbatorii religioase "Izvorul Tamaduirii" precum !?i a celor 
din imediata apropiere a cimitirului SF. Constantin cu ocazia sarbatorii religioase 
Pa!?tele Blajinilor care comercializau obiecte de cult !?i flori. 

Conform adresei nr. 8624/14.12 .2018 Tnaintata Poli\iei locale Braila de catre 
Primaria Braila au fost verifica\i 154 operatori economici care desfa!?oara activitatea 
de jocuri de no roc !?i pariuri pe raza Municipiului Braila !?i somali 106 de operatori 
economici sa-!?i rid ice avizele sau autoriza\iile de func\ionare de la Primarie, s-au 
verificat contractele de Tnchiriere !?i suprafe\ele real ocupate cu balcoane de catre 
persoane fizice sau societa\i conform adreselor Tnaintate Poli\iei locale Braila de 
catre Direc\ia Patrimoniu (25 balcoane). 

Au fost somali 23 de operatori economici sa nu-!?i mai expuna Tn fata 
punctului de lucru prod use de pompe funebre ( coroane, sicrie, monumente 
funerare) 

S-a verificat modul de respectare al contractelor de salubritate, bonurile de 
ridicare al de!?eurilor rezultate din activitatea comerciala a operatorilor economici din 
zona str. I.C.Bratianu c/c str. Apollo !?i zona str. Radu Negru - Complex Pistruiatu. 

De asemenea, Tn aceasta perioada au fost monitoriza\i permanent to\i 
operatorii economici care de\in terase sezoniere amplasate pe domeniul public, Tn 
vederea respectarii regulamentului prevazut Tn HClM nr.81/2014 !?i a condiliilor de 
desfaf?urare a activitalilor de alimentalie publica (termene de valabilitate prod use 
comercializate, afif?are preluri , condilii de pastrare a produselor alimentare, norme de 
igiena, utilizarea personalului calificat) . 

Tot in aceasta perioada s-a ac\ionat Tn vederea identificarii operatorilor 
economici care T!?i desfa!?oara activitatea Tn imediata apropiere a unita\ilor de 
Tnva\amant, urmarindu-se respectarea prevederilor H.G. 128/1994. 

7. in domeniul evidentei persoanelor 
Potrivit legii Poliliei locale nr.155/201 0, 0 noua competenla consta Tn 

executa rea de activitali specifice pe linia respectarii normelor legale privind evidenla , 
domiciliul, ref?edinla f?i actele de identitate ale persoanelor. 

In anul 2019 am efectuat 4 ac\iuni pentru punerea Tn legalitate a persoanelor 
cu acte de identitate expirate !?i a minorilor cu varsta peste 14 ani care nu au acte de 
identitate. Astfel au fost Tnmanate 4.830 de invitalii persoanelor vizate 

Actiuni specifice pe linia executarii mandatelor de aducere: 
- Au fost verificate un numar de 659 persoane care aveau emise Dispozilii 

ale Primarului de munca Tn folosul comunitalii, din care: 
- 55 persoane predate; 
- 5 dispozitii cJasate la 2 ani; 
- 0 persoana decedata; 
- 5 persoane mutate de la domiciliu; 
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- 0 dispozitii ~i-au Tncetat aplicabilitatea ca urmare a emiterii unei noi 
dispozitii; 

_ - 72 de dispozitii sunt pe rol. 
In ceea ce privei?te mandatele de aducere i?i verificarile la domiciliu, acestea 

au fost duse la Tndeplinire de polilii?tii locali, persoanele verificate fiind gasite la 
domiciliile acestora. 

8. Activitatea economico financiara 
Analiza economico-financiara a activitalii Poliliei locale Braila, pe anul 2019, 

reflecta 0 buna desfai?urare Tn conformitate cu legislalia Tn vigoare, avand ca 
document principal de planificare bugetul de venituri i?i cheltuieli prin care sunt 
prevazute ~i aprobate veniturile ~i cheltuielile ce urmeaza a fi realizate Tn anul 
respectiv. 

Situatiile financiare au fost Tntocmite Tn conformitate cu planul de conturi 
general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea ~i conducerea 
contabilitatii institutiilor publice ~i instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1917/2005, precum ~i cu alte acte normative 
dTntre care enumeram: 

legea contabilitatii nr.82/1991 , republicata ; 
Procedurile privind evidentierea Tn contabilitate a operatiunilor financiar
contabile specifice Politiei locale; 
OMFP 1998/09.04.2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
Tncheierea exercitiului bugetar al anului 2019; 
Alte reglementari legale specifice activitatii desfa~urate . 

S-au respectat Tn totalitate prevederile legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 
finanlele publice locale, precum ~i Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 privind 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanlarea i?i 
plata cheltuielilor publice, pentru efectuarea cheltuielilor Tn conditii de economicitate 
i?i legalitate, atat din subvenliile primite de la bugetul local cat i?i din veniturile 
realizate prin prestarea de servicii de paza. Pentru Tndeplinirea acestui obiectiv au 
fost luate 0 serie de masuri , astfel: 

utilizarea legala i? i cu eficienla maxima a mijloacelor financiare indiferent 
de provenienla acestora; 
virarea la timp a sumelor cuvenite bugetului de stat sau a altor bugete; 
optimizarea i?i repartizarea de la bugetul local a mijloacelor financiare pe 
acliuni, obiective i?i sarcini; 
Tntocmirea operaliunilor economico-financiare la timp ~ i Tn mod cronologic; 
dimensionarea reala a volumului de subvenlii i?i venituri necesare 
Tndeplinirii Tn condilii bune a activitalilor, obiectivelor i?i sarcinilor stabilite 
prin acte normative. 

Activitatea biroului financiar-contabilitate, logistica, achizilii i?i administrativ s
a desfa~urat cu respectarea cadrului legal, Tn raport de indicatorii cuprini?i Tn bugetul 
de venituri i?i cheltuieli al institutiei, aprobat de catre Consiliul local Municipal Braila , 
prin HClM nr. 161/16.04.2019. 

Principalii indicatori economico-financiari pe anul 2019 se prezinta, dupa cum 
urmeaza: 

Analiza cheltuielilor 
in anul 2019, finanlarea cheltuielilor Poliliei locale a fost asigurata din 

subvenlii acordate de la bugetullocal i?i din venituri proprii. 
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in perioada de referin\a au fost elaborate , aprobate ~i transmise ordonatorului 
principal de credite Bugetul de venituri ~i cheltuieli, Nota de fundamentare a 
cheltuielilor salariale, materiale ~i de investi\ii pentru anul 2019. 

La efectuarea acestor cheltuieli s-a \inut cont de prevederile legilor ~i 
hotararilor In vigoare. De asemenea, s-a respectat Ordinul nr. 1792/21 decembrie 
2002 privind metodologia, angajarii, lichidarii, ordonanlarii ~i plalii cheltuielilor 
publice . 

Titlul I Salarii 
Pentru anul 2019, subvenlii le acordate precum ~i veniturile realizate au 

asigurat plata salariilor In totalitate . De asemenea, au fost virate obligaliile fala de 
bugetul statului privind contribulia la asigurarile sociale, contribulia la sanatate, 
impozitul pe veniturile realizate din salarii precum ~i contribu\ia asiguratorie pentru 
munca. 

Conform prevederilor OUG. nr. 46/2017 pentru modificarea ~i completarea 
Ordonanlei de urgenla a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 
vacanla , institu\ia noastra a acordat, In anul 2019, vouchere de vacan\a In cuantum 
de 268250 lei, pentru lntreg personalul aflat In activitate, 

De asemenea, In anul 2019, personalul institu\iei a beneficiat conform legii de 
o indemniza\ie de hrana lunara In surna totala de 613559 lei , precum ~i de uniforme 
~i echipament obligatoriu specific poli\iei locale In valoare totala de 160682,01 lei. 

S-au calculat ~ i s-au platit In luna noiembrie 2019 a doua tran~a de 10% din 
drepturile ca~tigate In instan\a pentru personalul insitu\iei, In surna bruta totala de 
15.426 lei, conform Sentintei nr. 783/2018 , dosar 28123/3/2016 , Deciziei nr. 
1353/14.06 .2018, dosar nr. 3017/113/2017 ~i Sentin\ei nr. 99/FCAl16 .02 .2018 , dosar 
nr. 2951/113/2017, precum ~i In conforrnitate cu prevederile legale. 

Datorita analizelor economice efectuate zilnic In ~edinlele de lucru, care au 
avut la baza In permanenla ca instrument de conducere bugetul de venituri ~i 

cheltuieli , au fost duse la Indeplinire In condilii optime toate atribuliile ce revin 
lntregului personal, organizat pe specialitali , conform legii. 

Titlul II bunuri ~i servicii 
Subvenlia prim ita la acest titlu , precum ~i veniturile realizate au fost folosite 

pentru plata serviciilor prestate de furnizori (apa, gaze, canal, salubritate, energie 
electrica , po~ta ~i telecomunica\ii , servicii medicale, legis , sistem monitorizare video , 
etc) 

Concluzii ~i propuneri 
Activitatea Biroului Financiar-Contabilitate, Logistic, Achizi\ii ~ i Administrativ s

a desfa~urat In raport de indicatorii prevazuli In bugetul de venituri ~i cheltuieli pe 
anul 2019, avand 0 buna colaborare ~i subordonare cu Direclia Finanlelor Publice 
Locale din cadrul Primariei Municipiului Braila . 

S-au studiat noile reglementari legislative ~i s-au aplicat In procesul pregatirii 
personalului cu privire la modul de raspundere ~i responsabil itate In activitalile pe 
care Ie desfa~oara, urmand ca In func\ie de noile fond uri aprobate ace~tia sa fie 
trimi~i la cursuri de perfec\ionare profesionala . 

10. Activitatea Biroului Juridic, Contencios, Proceduri, Evidenta 
Operativa ~i Relatii Publice 

Biroul Juridic, Contencios, Proceduri, Eviden\a Operativa ~i Rela\ii Publice 
este un birou func\ional din cadrul structurii organizatorice a Poli\iei Locale Braila ~i 
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are ca obiectiv aplicarea ~i interpretarea actelor normative cu incidenla in activitatea 
Politiei Locale Braila, de legalitate a acliunilor ~i masurilor luate la nivelul instituliei de 
catre conducerea ~i/sau de compartimentele din subordine, care se subordoneaza 
direct Directorului Executiv. 

Activitatea Compartimentului juridic, contencios, proceduri ~i evidenta 
operativa 

Tn perioada analizata au fost inregistrate pe rolul Judecatoriei Braila un numar 
de 177 dosare avand ca obiect plangeri contraventionale impotriva proceselor 
verbale de contraventie. Acestea se adauga celor 98 dosare ramase pe rolul 
instantelor din anii anteriori . 

Din cele 275 dosare instrumentate au fost finalizare un numar de 154 dosare 
astfel: 

- in 99 dosare a fost respinsa ac\iunea contravenientului ~i a fost mentinut 
procesul verbal ca fiind teminic ~i legalintocmit. 

- in 36 dosare a fost transformata sanctiunea amenzii contraventionale in 
sanctiunea avertismentului ~i a fost men\inut procesul verbal ca fiind teminic ~i legal 
intocmit; 

- in 3 dosare a fost redus cuantumul amenzii contraventionale stabilit de 
agentul constatator ~i a fost mentinut procesul verbal ca fiind teminic ~i legalintocmit; 

- in 16 dosare a fost admisa contestatia petentului ~i a fost anulat procesul 
verbal de contraventie; 

Ca ~i procentaj din cele 154 de dosare solution ate: 
- in 138 dosare, reprezentand un procent de 89,61%, instanta a dispus solutii 

favorabile institutiei noastre, mentinand procesul verbal-contraventional. 
-in 16 dosare, reprezentand un procent de 10,39%, instanta a dispus anularea 

procesului verbal contraventional. 
Pe rolul instantelor de judecata au ramas un numar de 121 dosare avand ca 

obiect plangeri contraventionale impotriva proceselor verbale de contraventie. 
Pe langa dosarele privind contestarea proceselor verbale de contravenlie pe 

rolul instantelor de judecata s-au inregistrat in anul 2019 urmatoarele 36 dosare 
avand ca obiect anulare acte administrative, asigurare dovezi, confirmari de 
renun\are la urmarirea penala, obligatia de a respecta masura de a intra in legalitate 
pentru obtinerea autorizatiei conform Legii nr. 50/1991, constatare drept de 
proprietate asupra imobilului ~i evacuare, litigii privind func\ionarii publici, contestatii 
la executare, intoarcerea executarii silite, recuperare taxe de ~colarizare, dosare care 
in prezent se afla pe rolul instantelor de judecata. 

Tn perioada analizata au ' fost depuse 6 sesizari la Parchetul de pe lang a 
Judecatoria Braila privind executa rea lucrarilor de constructii in zonele istorice ale 
municipiului sau nerespectarea masurii complementare de oprire a lucrarilor dispuse 
prin procesele verbale de contraventie. 

Tn anul 2019 au fost intocmit~ referate de specialitate ~i proiecte de hotarari de 
consiliu local pentru imbunata\irea activitatii in domeniile de activitate in care 
institutia are competente, dupa cum urmeaza: 

- modificarea H.C.L.M nr. 191/2013 privind aprobarea modalita\ii de gestiune, 
a Regulamentului ~i a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare a parcarilor 
de pe raza municipiului Braila, modificat prin H.C.L.M. nr. 649/21.12.2017. 

- modificarea listei traseelor pe care este permis accesul traficului greu, peste 
3,5 tone in municipiul Braila. 

- actualizarea Dispozitiei nr. 2412/17.03.2011 privind imputernicirea politi~tilor 
locali din cadrul Poli\iei Locale Braila pentru a constata contraven\iile ~i a aplica 
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sanc\iunile contraven\ionale prevazute de unele acte normative, modificata ;;i 
completata de Dispozi\ia nr. 5073/10.10.2016, Dispozi\ia nr. 648/09 .02 .2018 , 
Dispozi\ia nr. 1954/06 .06 .2018 ;;i Dispozi\ia nr. 2469/24.07.2018. 

- modificarea ;;i completarea anexei la H.C.L.M nr. 19/2014 referitoare la 
Regulamentul pentru responsabilizarea detinatorilor de cilini.. 

In cadrul compartimentului se urma~esc ~i se evidenliaza procesele verbale de 
contravenlie Incheiate de agen\ii constatatori din cadrul Poli\iei Locale Braila, astfel: 

In perioada analizata au fast aplicate un numar total de 5732 procese verbale 
de contravenlie. Acestea au fast Inregistrate In baza electronica de eviden\iere a 
proceselor verbale de contraven\ie. 

Din totalul de 5732 procese verbale de contravenlie, In 1514 procese verbale 
s-a aplicat sanc\iunea Avertismentului ~i In 4218 procese verbale s-a aplicat 
sancliunea amenzii, ce totalizeaza suma de 2442811 .50 lei ;;i 4501 puncte 
penalizare. 

De asemenea, lunar s-au trim is spre executare silita procesele verbale 
neachitate la Direc\ia de Finan\e Publice Locale Braila sau la Compartimentele 
Impozite ;;i Taxe din cadrul Primariilor localita\ilor In raza carora I;;i aveau domiciliul 
contravenien\ii. Conform bazei de date de eviden\iere a proceselor verbale de 
contraven\ie In perioada 01 .01 .2019 - 31 .12.2019 au fast trimise In vederea 
executarii un numar de 3.018 procese verbale de contraven\ie In valoare de 
1.631.464 lei. 

Totodata au fast confirm ate ca achitate In 15 zile un numar de 451 procese 
verbale In valoare de 103.323 lei. 

In cadrul compartimentului se eviden\iaza ;;i urmarirea Dispozi\iilor emise de 
catre Primarul Municipiului Braila pentru persoanele care trebuie sa presteze munca 
In folosul comunita\ii. Pe parcursul acestei perioade au fast 72 Inregistrate dispozi\ii 
noi In baza de date a Poli\iei Locale Braila. 

Din cele 137 de dispozi\ii aflate In curs de comunicare, In aceasta perioada: 
- In 55 dispozi\ii persoanele au fast predate serviciului de specialitate In 

vederea executarii sanc\iunii; 
- In 5 dispozi\ii a expirat termenul de 2 ani de la data ramilnerii definitiva a 

hotarilrii prin care a fast admisa cererea de transformare a amenzilor In sanc\iunea 
munca In folosul comunita\ii 

- In 5 dispozi\ii persoana contravenienta ;;i-a mutat domiciliul In alta localitate. 
- In 72 de dispozi\ii persoanele nu au fast gasite la domiciliu, fiind In 

imposibilitatea comunicarii dispozi\iilor catre acestea. 
~ompartimentului Relalii Publice, Mass Media ~i Purtator de Cuvant 
In anul 2019, s-au Intocmit si s-au transmis catre mass-media 30 de comunicate 

de presa ;;i 39 de informari privind activitatea desfa;;urata de Poli\ia Locala Braila 
pentru fiecare luna In curs. 

S-a raspuns la solicitarile telefonice venite din partea reprezentan\ilor mass-media 
privind diverse aspecte legate de activitatea institu\iei. 

Au fast efectuate fotografii In teren cu ocazia ac\iunilor de ridicare a 
autovehiculelor abandonate pe domeniul public ;;i cu ocazia manifestarilor 
cultural/artistice !?i sportive ce s-au desfa!?urat pe raza administrativ teritoriala a 
municipiului Braila . 

Nu au fast Inregistrate peti\ii sau solicitari In baza Legii nr. 544/2001, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, privind liberul acces la informaliile de interes 
public. 

A fast Intocmit buletinul informativ cu informaliile de interes public care se 
comunica din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaliile de interes public, respectiv: 
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- actele normative care reglementeaza organizarea ~i func\ionarea Poli\iei 
Locale; 

- structura organizatorica, atribu\iile compartimentelor, programul de 
func\ionare; 

- numele ~i prenumele persoanelor din conducerea Poli\iei Locale ~i ale 
func\ionarului responsabil cu difuzarea informa\iilor publice; 

- coordonatele de contact ale Poli\iei Locale, respectiv: denumirea, sediul , 
numerele de telefon , fax, adresa de e-mail, ~i adresa paginii de internet; 

- sursele financiare, bugetul ~i bilan\ul contabil ; 
- lista cuprinzand documentele de interes public; 
- lista cuprinzand categoriile de documente produse ~i/sau gestionate, potrivit 

legii; 
- modalita\ile de contestare a deciziei autorita\ii sau institu\iei publice in 

situa\ia in care persoana se considera vatamata in privin\a dreptului la acces la 
informa\iile de interes public solicitate. 

11 . Activitatea pe line de Sanatate, Securitate in munca ~i P.S.I. 
Activitatea desfa~urata pe linia securitaiii ~i sanataiii in munca a avut loc cu 

respectarea intocmai a legislaiiei in vigoare: 
- au fost respectate intocmai recomandarile primite cu ocazia controalelor 

specifice privind activitatea de securitate ~i sanatate in munca, situaiii de urgenia ~i 
proteciie civila ; 

- a fost efectuat controlul medical periodic privind starea de sanatate a 
salariaiilor in perioada cuprinsa intre lunile aprilie - iunie 2019 de medicul instituiiei, 
medic specialist de medicina muncii; 

- s-a efectuat testa rea psihologica periodica a personalului institu\iei; 
- au fost intocmite Instructiunile Generale ~i Proprii pentru anul 2019, cat ~i 

Planul de Prevenire privind securitatea ~i sanatatea in munca; 
- s-au efectuat instructajele period ice ale angaja\ilor ~i au fost completate 

fi~ele individuale de protec\ia muncii la termenele stabilite, respectiv 6 luni pentru 
personalul TESA, 3 luni pentru personalul operativ, 1 luna pentru personalul cu 
atributii de conducator auto ~i personalul care deiine armament letal ~i neletal; 

- au avut loc ~edintele period ice ale Comitetului de Securitate ~i Sanatate in 
Munca; 

in perioada analizata Poli\ia Locala Braila a fost controlata de catre 
Inspectoratul Teritorial de Munca Braila ~i Inspectoratul pentru Situa\ii de Urgen\a 
"Dunarea" al Jude\ului Braila , ocazie cu care nu au fost constatate deficien\e majore 
in activitatea desfa~urata. 

Obiectivele majore ale Poliliei Locale Braila pentru anul 2020 sunt 
urmatoarele: 

• Obiectiv strategic: 

Ordinea publica ~i siguranta cetateanului 

• Obiective specifice: 

• Cre~terea eficientei actiunilor de ordine publica prin realizarea 
unui parteneriat interactiv intre poli\i~tii locali ~i ceta\eni , necesar 
ob\inerii sprijinului acestora in efortul comun de prevenire ~i 
contracarare a fenomenului contraven\ional ~i infrac\ional; 

199 



• Crei?terea sigurantei in randul \,colarilor \,i elevilor in imediata 
apropiere cat \,i in incinta unita\ilor de invalamant prin 
intensificarea activitalii de patrulare \,i a acliunilor de monitorizare 
penru prevenirea \,i combaterea faptelor de natura antisociala care 
tulbura ordinea \,i lini\'tea publica; 

• Reducerea faptelor antisociale prin cre\,terea performan\ei a 
dispozitivelor de ordine publica \,i intervenlie in activitatea de zi cu 
zi pe raza de competenla; 

• Optimizarea transmiterii informatiilor monitorizate prin sistemul 
permanent de monitorizare video catre Poli\ia Na\ionala \,i 
Jandarmerie conform competen\elor stabilite prin Planul Unic de 
Ac\iune; 

• Reducerea activitatilor de comert stradal neautorizat desfai?urat pe 
domeniul public. 

~ Indicatori de performanta: 
• Timp de reactie de la declani?area unei actiuni; 
• Numar patrule politii?ti locali; 
• Numar zone critice depistate in spatiul monitorizat; 
• Numar de activitati de combatere a comertului cu prod use 

etnobotanice, psihotrope cu efect halucinogen; 
• 23 unitati de invalamant monitorizate. 

~ Obiectiv strategic: 
Paza obiectivelor de interes public i?i privat 

~ Obiective specifice: 
• Siguranta bunurilor i?i valorilor din patrimoniul obiectivelor de 

interes public i?i privat; 
• Securitatea valorilor banei?ti transportate. 

~ Indicatori de performanta: 
• Reducerea cu 80 % a numarului de sustrageri i?i distrugeri de 

bunuri din obiectivele avute in paza; 
• 0 buna relalionare i?i comunicare cu cetatenii in vederea eliminarii 

oricaror acte de tulburare a linii?tii publice . 

~ Obiectiv strategic: 
indeplinirea atribuliilor conferite de Legea nr. 155/2010 in domeniul circulaliei 

pe drumurile publice 

~ Obiective specifice: 
• Asigurarea fluentei circulatiei pe drumurile publice din raza 

teritoriala de competenta; 
• Constatarea de contraventii §i aplicarea de sanctiuni pentru 

incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea 
autovehiculelor §i accesul interzis; 

• Constatarea de contraventii §i aplicarea de sanctiuni pentru 
incalcarea normelor legale privind masa maxima admisa §i 
accesul pe anumite sectoare de drum; 

• Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor 
tara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului 
public sau privat al statului. 

~ Indicatori de performanta: 
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• Numarul:;oi valoarea totala a contraventiilor :;oi sanctiunilor aplicate 
la regimul circulatiei; 

• Diminuarea cu 50% a numarului vehiculelor fara stapan sau 
abandon ate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al 
statului. 

~ Obiectiv strategic: 

Dezvoltarea urbana a municipiului Braila 

~ Obiective specifice: 
• Stoparea executarii constructiilor realizate ilegal; 
• Stoparea amplasarii in regim neautorizat a panourilor publicitare :;oi 

a firmelor luminoase; 
• Urmarirea respectarii lucrarilor de reparatii ale partilor carosabile 

:;oi pietonale in prevederile autorizatiilor de construire; 
~ Indicatori de performanta: 

• Actiuni de identificare a constructiilor provizorii amplasate pe 
domeniul public sau privat; 

• Actiuni de control privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii; 

• Verificari saptamanale a lucrarilor de reabilitare :;oi modernizare de 
pe raza Municipiului Braila; 

• Actiuni de control privind respectarea masurilor dispuse prin 
procesele verbale de constatare :;oi sanctionare a contraventiilor; 

• Participarea la activitati de demolare a constructiilor provizorii 
amplasate ilegal pe domeniul municipalitatii; 

• Actiuni de identificare a constructiilor provizorii cu caracter 
publicitar amplasate pe domeniul public sau privat; 

• Solicitare intocmire dispozitii de desfiintare a constructiilor 
executate neautorizat. 

~ Obiectiv strategic: 
Respectarea legalitatii privind desfa:;ourarea comertului stradal :;oi a activitatilor 

comerciale de catre persoanele fizice :;oi juridice autorizate :;oi de producatorii 
particulari pe raza municipiului Braila 

~ Obiective specifice: 
• Verificarea agentilor economici care desfa:;ooara activitati 

comerciale in pietele agroalimentare, targuri :;oi oboare; 
• Verificarea activitatii comerciale desfa:;ourate pe domeniul public; 
• Verificarea existentei la locul de desfa:;ourare a activitatii 

comerciale a autorizatiilor, a aprobarilor, a documentelor de 
provenienta a marfii , a buletinului de verificare metrologica pentru 
cantare, a avizelor :;oi a altor documente stabilite prin legi sau acte 
normative ale autoritatilor administratiei publice locale; 

• Verificarea:;oi solutionarea in conditiile legii a petitiilor primite in 
legatura cu actele :;oi faptele de comert desfa:;ourate in locuri 
publice cu incalcarea normelor legale. 

~ Indicatori de performanta: 
• Numar de actiuni :;oi controale efectuate; 
• Numar de agenti economici controlati; 
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• Numar de agenti economici depistati (persoane fizice ~ i juridice) 
care au incalcat normele generale de comert; 

• Numar de contraventii constatate ~i valoarea sanctiunilor aplicate; 
• Valoarea bunurilor confiscate; 
• Numar sesizari primite ~i solutionate. 

~ Obiectiv strategic: 
Cooperarea cu Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor 

~ Obiective specifice: 
• inmanarea cartilor de alegator la implinirea varstei de 18 ani; 
• Constata contraventii ~ i aplica sanctiuni pentru nerespectarea 

normelor legale privind domiciliul , re~edinta ~i actele de identitate 
ale cetatenilor romani ; 

• Actioneaza pentru punerea in legalitate a persoanelor cu acte de 
identitate expirate ~i a minorilor cu varsta peste 14 ani , care nu au 
acte de identitate . 

~ Indicatori de performanta: 
• Numar carti de alegator inmanate persoanelor care au implinit 

varsta de 18 ani; 
• Numar invitatii inmanate persoanelor care au acte de identitate 

expirate ~i minorilor cu varsta peste 14 ani, care nu au acte de 
identitate; 

• Numar contraventii ~i valoarea sanctiunilor aplicate la O.U.G. nr. 
95/2005 aprobata prin Legea nr. 290/2005 cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

~ Obiectiv strategic: 
Dezvoltarea ~i conservarea zonelor verzi 

~ Obiective specifice: 
• Ecologizarea zone lor verzi ~i monitorizarea gestionarii de~eurilor; 

• Cre~terea eficientei actiunilor privind protectia mediului. 

~ Indicatori de performanta: 
• Suprafata de zona verde ecologizatal cantitate de de~euri reciclate; 
• Imobile verificate din punct de vedere al legalitatii gestionarii 

de~eurilor voluminoasel din constructii ; 
• Societati comercialel personae fizicel intreprinderi familiale verificate 

din punct de vedere al gestionarii de~eurilor; 
• Imobile identificate; 
• Cre~terea cantitatii de de~euri din echipamente electron ice ~i electrice 

colectate. 

~ Obiectiv strategic 

Cre;;terea capacita\ii operative ;;i instu\ionale 

~ Obiective specifice: 

• asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materia Ie, financiare ;;i 
informa\ionale necesare dezvoltarii capacita\ii opera\ionale a Poli\iei 
Locale Braila ; 
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• cre::;terea numarului de camere de luat vederi in Municipiul Braila, 
pentru supravegherea traficului rutier, zonelor aglomerate, pie\elor, 
parcurilor ::;i locurilor de joaca pentru copii ::;i conectarea acestora la 
sistemul central de monitorizare video al institu\iei ; 

• realizarea unor noi parteneriate cu societatea civila ::;i imbunata\irea 
celor existente intre Poli\ia Locala Braila ::;i celelalte institu\ii, inclusiv cu 
structurile Ministerului Administra\iei ::;i Internelor. 

}> Obiectiv strategic 

Cre::;terea nivelului de incredere in Poli\ia Locala Braila 

}> Obiective specifice: 

• adaptarea serviciilor oferite de Poli\ia Locala Braila la nevoile ::;i 
a::;teptarile ceta\enilor, prin capacitate rapida de raspuns la solicitari, 
func\ie de competen\a; 

• Organizarea de intfllniri period ice cu ceta\enii pe zone sau cartiere, 
men\inerea unor legaturi permanente cu pre::;edin\ii asocia\ilor de 
proprietari , conducere unita\i de inva\amant, etc.; 

• imbunata\irea imaginii ::;i cre::;terea prestigiului institu\iei printr-o 
prezen\a activa ::;i 0 abordare profesionista in rezolvarea tuturor 
problemelor aparute in activitatea institu\iei conform competen\elor. 

}> Obiectiv strategic 

Promovarea imaginii Poli\iei Locale Braila 

}> Obiective specifice: 

• Informarea corecta, oportuna ::;i in timp real a mass-media; 
• Informarea permanenta a ceta\enilor prin activita\i de preven\ie, cat ::;i 

referitor la rezultatele ob\inute; 
• prezentarea activita\ii ::;i rezultatele Poli\iei Locale Braila in presa scrisa, 

audio-vizuala, internet, etc.; 
• adoptarea unei atitudini transparente, proactive in rela\ia cu ceta\enii ::;i 

mass-media. 
Activitatea operativa a Poli\iei Locale Braila in anul 2019 s-a desfa::;urat 

conform priorita\ilor la nivel local in concordan\a cu atribu\iile specifice din legisla\ia 
in vigoare ::;i prin rezultatele obtinute, a dovedit ca de\ine potentialul necesar 
asigurarii tempo-ului impus de problematica complexa, creand bazele unei poli\ii 
locale moderne punand accentul pe cre::;terea gradului de profesionalism, 
imbunata\irea rela\ionarii cu cetatenii , precum ::;i pe prezen\a mai numeroasa ::;i mai 
activa a agen\ilor de politie in strada pentru diminuarea fenomenelor de tulburare a 
mediului social urban pe raza de competen\a. 

3.10. ACTIVITATEA SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE 
A FONDULUI LOCATIV ~I A CIMITIRELOR 

STRUCTURA ~I COMPONENT A 
Prin H.C.L.M. nr. 30/31 .01.2008 s-a aprobat reorganizarea Direc\iei Serviciilor 

Publice, prin infiin\area Serviciului de Utilitate Publica de Administrare a Fondului 
Locativ ::;i a Cimitirelor, ca serviciu public de specialitate , cu personalitate juridica sub 
autoritatea Consiliului Local Municipal, in subordinea Primarului Municipiului Braila, 

203 



fiind subiect civil ~i comercial cu autogestiune, buget propriu ~i cont deschis la 
Trezoreria Municipiului Braila. 

Pentru anul 2019 structura organizatorica a S.U.PAF.l .C. s-a aprobat de 
Consiliul local Municipal la propunerea Primarului Municipiului Braila . 
Compartimentele din structura S.U.PAF.L.C. Braila au avut atributii stabilite de catre 
directorul institutiei ~i au raspuns in fata acestuia de indeplinirea tuturor atributiilor, 
sarcinilor, responsabilitatilor ~i competentelor incredintate prin fisa postului - anexa 
la contractul individual de munca. 

S.U.PAF.l.C. Braila are conform organigramei aprobate un numar de 69 de 
posturi, din care 68 de posturi ocupate (8 posturi de conducere, 60 posturi de 
executie, un post vacant) . 

Aceasta institutie are 7 birouri ~i compartimente, iar normele de personal 
pentru aceste birouri ~i compartimente s-au stabilit de catre directorul unitatii, caruia ii 
revine conducerea activitatii curente a institutiei. 

Structura organizatorica a S.U'pAF.L.C. Braila se prezinta , dupa cum 
urmeaza: Director; Director Adjunct; Contabil Sef; Compartiment Audit Public Intem; 
Birou Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Arhiva; Birou de Gospodarire a 
Fondului locativ, Vanzari locuinte; Birou Investitii ~i Reparatii; Birou Cimitire; Birou 
Financiar - Contabilitate, Prelucrare automata date, Urmarire si incasare rate, chirii ; 
Birou Protectia Muncii ~i PSI. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUl 2019 
in anul 2018, S.U.P.A.F.l.C. Braila ~i-a desfa~urat activitatea in baza 

H.C.l.M. nr. 618/21 .12.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare ~i 
Functionare ~i in baza Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli aprobat. 

S.U .PAF.L.C. Braila are urmatorul obiect de activitate: 
administrarea, repararea ~i intretinerea fondului locativ al municipiului Braila 
aflat in administrare; 
repartizarea locuintelor sociale, de necesitate ~i a celor construite de A.N.L. 
in vederea inchirierii pentru tineri , precum ~i a celor din fondul locativ aflate 
in administrarea S.U.PAF.l.C.; 
vanzarea locuintelor construite din fondurile statu lui si ANl, conform , , 
Decretului lege nr.61/1990, legea nr.85/1992 ~i legii nr.152/1998; 
vanzarea spatiilor comerciale in conformitate cu legea nr.550/2002; 
vfmzarea in conformitate cu legea nr. 112/1995 ~i legea nr. 10/2001 a 
imobilelor trecute in proprietatea statului in perioada 6 martie 1948 - 22 
decembrie 1989; 
administrarea cimitirelor ~i concesionarea locurilor de veci aferente acestora, 
cu exceptia celor aflate in administrarea altor organizatii de cult; 
asigurarea in conformitate cu H.C.L.M. nr.39/2001 ~i Dispozitiile Primarului a 
inhumarii persoanelor lipsite de posibilitati materiale precum ~i a cadavrelor 
neidentificate, punand la dispozitie loc de veci. 

Sinteza activitatii pe anul 2019 structurata pe domenii: 
Activitatile prestate de institutie fac parte din sfera serviciilor de administrare a 

domeniului public ~i privat al unitatii administrativ-teritoriale, cat ~i servicii de 
administrare a domeniului privat al statului - administrarea ANl-urilor. 

Pentru realizarea obiectului de activitate, S.U.PAF.L.C. a incheiat in conditiile 
legii, contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare (autentificate la notar), 
acte de concesiune . 

Contractarea de lucrari ~i servicii necesare s-a facut pe baza de licitatie, cereri 
de oferta ~i alte forme de contractare prevazute de lege. 
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in conformitate cu obiectul de activitate aprobat, S.U.PAF.L.C. Braila a 
desfai?urat in anu12018, urmatoarele activitati: 

a. Administrare: 
- 7 cimitire (cim. Sf. Constantin, cim. Sf. Maria, cim . Municipal, cim. Radu Negru, 

cim. Sf. Mina, cim. Brailita 1, cim. Brailita 2) avand un numar total de 68 338 
locuri de veci; 

- 1325 apartamente situate in 430 imobile din fondul vechi (case nationalizate); 
- 632 apartamente situate in blocuri construite din fondurile statului; 
- 699 apartamente situate in 59 blocuri construite de ANL; 
- 68 spatii inchiriate cu alta destinatie decat aceea de locuinta; 
- 6 Wc-uri publice. 

b. in evidentele institutiei s-au lnregistrat : 
- 216 cereri de repartizare de locuinte tip ANL; 
- 345 cereri de repartizare de locuinte sociale. 

c. in cadrul sedintelor comisiei sociale de la nivelul Primariei Municipiului Braila s-au 
repartizat : 
- 27 apartamente in blocuri ANL; 
- 80 locuinte socia Ie. 

d. in decursut"anului 2019 s-au vandut : 
- 10 apartamente situate in blocuri construite din fondurile statului ; 
- 39 apartamente situate in blocuri ANL ; 
- 3 apartamente situate in imobile nationalizate. 

e. in anul2019 s-au trimis : 
- 1550 de somatii pentru achitarea debitelor restante si/sau achitarea intretinerii -
pentru activitatea de fond locativ ; 

f pentru activitatea de cimitire : 
- au fost inregistrate 4374 de cereri cu pnwe la clarificarea situatiei juridice a 

locurilor de veci insemnand succesiuni, donatii, rascumparari sau locuri a caror 
concesiune a expirat. Aceste cereri s-au concretizat in activitati de masurare a 
locurilor de veci pe teren (schite ~i referate de catre personalul administrativ al 
cimitirelor) i?i eliberari de documente in vederea solutionarii cererilor de catre 
personalul Biroului Cimitire de la sediul central ; 

- au fast trimise 1692 de somatii pentru achitarea intretinerii restante a locurilor de 
veci concesionate ; 

- s-a inregistrat un numar de 2090 inhumari insemnand la nivelul tuturor cimitirelor 
o medie de cca 6 inhumari/zi. in acest sens, au fast desfasurate activitati de 
evidenta scriptica ~i electronica, precum i?i pregatirea locurilor de veci in vederea 
inhumarii; 

- in urma sesizarilor, au fast intreprinse activitati de curatenie la anumite locuri 
abandonate care aveau un impact negativ asupra imaginii din cimitire, aceste 
activitati desfasurandu-se cu acelasi personal care se ocupa zilnic cu inhumari 
sau activitati generale de curatenie in cimitire ; 

- in acelasi timp, personalul administrativ al cimitirelor a intreprins activitati de 
verificare a informatiilor scriptice cu cele faptice pentru clarificarea situatiei 
juridice a locurilor de veci abandonate. in acest sens, s-au trimis 300 de somatii 
la nivelul anului 2019, activitatea fiind in plina desfa~urare i?i in anul 2020. 

g. pentru activitatea juridica : 
- au fast elaborate ~i trimise 150 de dosare catre Judecatoria Braila care au avut 

ca obiect rezilierea contractelor de inchiriere urmare a neachitarii chiriei ~i/sau 
intretinerii ~i recuperarea debitelor, litigii privind locurile de veci, ie~iri din indiviziune. 
Aceste dosare au fast solutionate favorabil pentru institutie in proportie de 95% ; 
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- zilnic, prin Biroul juridic s-au avizat toate actele de concesiune, adeverinte, acte 
aditionale, contracte de inchiriere, diverse decizii, etc; 

- au fost intreprinse masurile necesare in vederea punerii in executare a sentin\elor 
judecatoresti pentru recuperarea debitelor. 
h. in anul '2019, principalii indicatori economico-financiari au fost realiza\i , astfel : 

- veniturile totale : 9 968,048 mii lei, din care : 
- venituri proprii 7855,556 mii lei 
- subventii 2 112,492 mii lei 
- cheltuielile totale : 9872,817 mii lei, din care : 
- cheltuieli curente 7 760,325 mii lei 
- cheltuieli de capital 2112,492 mii lei 
- rezultat( excedent) 95 ,231 mii lei 

i. in cursul anului 2019, s-au efectuat cheltuieli de capital in valoare totala de 2 
112,492 mii lei, din care: 
- dotari la cimitire cu 7 drujbe, 7 motocosotoare, 3 tocatoare crengi , 3 aspiratoare 
frunze ~i 3 calculatoare( unitate centrala+monitor+licente) in valoare totala de 
107,394 mii lei ; 
- dotare la sediu administrativ cu un copiator in valoare de 3,998 mii lei ; 
- dotari la sediu administrativ ~i cele 7 cimitire cu sisteme de alarma, sisteme de 
supraveghere video in valoare de 96,000 mii lei ; 
- lucrari de reparatii capitale la imobile aflate in administrarea S.U.PAF.L.C., in 

valoare de 806,880 mii lei ; 
- lucrari de asfaltare alei in cimitire in valoare de 95,460 mii lei ; 
- lucrari modernizari garduri la 4 cimitire in valoare de 1 002,760 mii lei 

j. S-au efectuat lucrari de repara\ii curente la un numar de 209 imobile aflate in 
administrarea S.U.PAF.l .C., in valoare de 345,950 mii lei, reprezentand repara\ii 
acoperi~uri , repara\ii la instala\ii de apa 9i canalizare, repara\ii la instala\ii electrice , 
vidanjari , diverse reparatii la blocurile ANl; 
k. in conformitate cu H'. C.l .M. nr. 39/2001 s-a asigurat inhumarea a 20 persoane 
lipsite de posibilita\i financiare sau cadavre neidentificate, asigurandu-se locuri de 
veci ~i inhumare in suma de 10,780 mii lei. 
I. Pentru rezolvarea operativa a dolean\elor ceta\enilor, in anul 2019 au fost primi\i 

in audien\e organizate la nivelul conducerii S.U.PAF.l.C., un numar de 303 
persoane. 

in anul 2019, ca urmare a prevederilor din Hotararea nr. 251/2016 privind 
modificarea ~i completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor legii nr. 152/1998 privind infiin\area Agen\iei Na\ionale pentru locuin\e, 
legii 151/2017 care aproba Ordonan\a 30/2017, institu\ia noastra a virat catre Agen\ia 
Na\ionala pentru locuin\e suma de 1 866,720 mii lei reprezentand vanzari de 
apartamente ANl 9i chirii incasate la apartamentele ANl . 

S-au achitat obliga\iile de plata catre Prima ria Municipiului Braila : 
- conform H.C.l .M. nr. 374/2017 - valoarea virata in anul 2019 a fost de 279,500 

mii lei; 
- conform legii 85/1992 - valoarea virata in anul 2019 a fost de 292,660 mii lei 

De asemenea, institu\ia noastra ~ i-a achitat integral obliga\iile de plata catre 
bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
Pentru anul 2020, S.U.PAF.l .C. Braila si-a propus ca obiective majore, 

urmatoarele: 
~ Investitii pentru activitatea de cimitire, valoarea totala estimata a acestora 
fiind de 1 350 mii lei , detaliata astfel : 
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- modernizare gard cimitir Sf. Maria, valoarea fiind de 350 mii lei; 
- iluminat In cimitire, valoarea fiind de 150 mii lei; 
- asfaltari alei cimitire, valoarea fiind de 200 mii lei ; 
- modernizare spatii verzi ~i alei la administratiile de cimitire , valoarea fiind de 550 

miilei ; 
- modernizare WC cimitire, valoarea fiind de 100 mii lei 

~ Pentru activitatea de fond locativ, obiectivul institutiei este de a efectua lucrari 
de reparatii capitale la 0 serie de imobile situate In centrul ora~ului , aceste lucrari 
avand un impact pozitiv asupra imaginii Mun. Braila, propunerea institutiei fiind 
urmatoarea : 

- se continua reparattile capitale Incepute In anul2019 pentru 3 imobile situate 
In centrul istoric al Brailei, valoarea investiei fiind de 1 200 mii lei (imobil str. M. 
Eminescu nr. 72, imobil str. M. Eminescu nr. 46, imobil str. 1 Decembrie 1918 nr. 8) ; 

- reparatii capitale multianuale la un numar de 4 imobile situate In centrul 
mun. Braila, valoarea totala a acestor lucrari pentru anul 2020 fiind de 1 200 mii lei, 
a stfe I : 

- imobil str. Ana Asian nr. 33 cu valoarea de 250 mii lei; 
- imobil str. R. Campiniu nr. 20 cu valoarea de 250 mii lei ; 
- imobil Calea Calara~ilor nr. 23 cu valoarea de 450 mii lei; 
- imobil Bid. AI. I. Cuza nr. 38 cu 0 valoarea de 250 mii lei ; 

~ Imbunatatirea activitatii de paza, control ~i curatenie In cimitire; 
~ repararea ~i Intretinerea corespunzatoare a imobilelor aflate In administrare 

(reparatii acoperi~uri, instalatii apa, canalizare, bran~amente ~i racorduri electrice, 
vidanjari, etc.); 

~ verificarea centralelor termice la A.N.L.-uri ; 
~ reducerea consumului/cheltuielilor la bunurile ~i serviciile aferente Intretinerii ~i 

functionarii institutiei printr-o cre~tere a eficientei ~i eficacitatii resurselor umane 
implicate In activitatile institutiei; 

~ asigurarea obligatorie a locuintelor Impotriva calamitatilor naturale conform 
normelor In vigoare. 

3.11. ACTIVITATEA SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE 
lji GOSPODARIRE LOCALA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 
Prin H.C.L.M. nr.31/31 .01.2008 s-a aprobat reorganizarea Direqiei de 

Administrare locala, prin Infiintarea Serviciului de Utilitate Publica de Administrare ~i 
Gospodarire locala Braila, ca serviciu de specialitate cu personalitate juridica, sub 
autoritatea Consiliului local Municipal Braila, In subordinea Primarului Municipiului 
Braila , fiind subiect de drept civil ~i comercial , cu dubla finantare - din venituri proprii 
~i transferuri de la bugetul local. 

Pentru anul 2019 structura organizatorica a S.U.P.A.G.L. Braila aprobata prin 
HClM nr.348/18.04.2018 a fost modificata prin HClM nr.162/16.04.2019 , In sensu I 
majorarii posturilor de executie In detrimentul celor de conducere, astfel Incat 
numarul de posturi aprobat a ramas acela~i, respectiv 96 posturi, din care 9 posturi 
de conducere ~i 87 de executie. la 31 .12.2019 institutia figureaza In evidente cu 89 
posturi ocupate ~i 7 posturi vacante . 

Organigrama S.U.P.A.G.L. are In componenta 12 servicii, birouri ~i 

compartimente ~i se prezinta dupa cum urmeaza: Director; Director Tehnic; Director 
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Economic; Oficiul Juridic; Oficiul Resurse Umane, Salarizare; Compartiment Audit 
Public Intern; Oficiul Sanatate si Securitate In Munca; Serviciul intretinere, . . 
Parcari,lncinte; Serviciul Specializat pentru Gestionarea Cainilor fara Stapan; Seviciul 
Salubrizare ~i Protec\ia Mediului; Biroul Dezinsecie, Dezinfec\ie ~i Deratizare; 
Serviciul Administrarea Domeniului Public; Compartiment Achizi\ii , Aprovizionare, 
Devize; Serviciul Financiar Contabilitate; Compartiment Executare Silita. 

Obiect de activitate 
in anul 2019 Serviciului de Utilitate Publica de Administare ~i Gospodarire 

locala ~i-a desfa~urat activitatea conform Regulamentului de Organizare ~i 

Func\ionare aprobat prin HClM nr. 348/18.07.2018, HClM nr.162/16 .04.2019 ~i 

HClM nr.720/23.12 .2019 . Obiectul de activitate al S.U.P.A.G.L. Braila este 
reprezentat de: 

• organizarea, coordonarea ~i monitorizarea serviciului public de salubrizare al 
Municipiului Braila; 

• lucrari de intre\inere ~i repara\ii strazi, alei, trotuare , spa\ii de parcare; 
• administrarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan; 
• administrarea parcarilor de pe raza Municipiului Braila; 
• asigurarea eviden\ei construc\iilor provizorii cu destina\ie de garaj auto; 
• administrarea activita\iide dezinsec\ie, dezinfec\ie ~i deratizare; 
• montajul, repararea ~i intre\inerea mobilierului stradal ~i alte dotari ale locurilor de 

joaca; 
• organizarea ~i coordonarea activita\ii de administrare a locurilor de joaca pentru copii 

~i tineret; 
• organizarea, coordonarea ~i monitorizarea serviciului de siguran\a circula\iei; 
• desfiin\area construc\iilor neautorizate sau edificate cu incalcarea prevederilor legale; 
• exploatarea activita\ilor desfa~urate in cadrul Patinoarului Artificial Acoperit ; 
• avizarea, coordonarea, urmarirea ~ilsau executa rea lucarilor edilitare realizate pe 

domeniul public; 
• administrarea bunurilor aflate in patrimoniul public ~i privat al Municipiului Braila 

incredin\ate prin acte administrative . 

Sinteza activitalii pe anul 2019 structuratii pe domenii 
S.U.P.A.G.L. prin Serviciul de Salubrizare ~i Protectia Mediului 

coordoneaza, monitorizeaza activita\ile din cadrul serviciului public de salubrizare 
delegate, respectiv: 

• colectarea selectiva ~i transportul selectiv al de~eurilor municipale,inclusiv 
cele toxice periculoase din de~eurile menajere, cu excep\ia acelora cu regim 
special; 

• maturatul, spalatul, stropirea ~i Intre\inerea cailor publice din Municipiul Braila; 
• colectarea ~i transportul de~eurilor provenite din locuin\e generate de activita\i 

de reamenajare ~i reabilitare interioara ~i/sau exterioara a acestora; 
• cura\irea iii transportul zapezii de pe caile publice ~i men\inerea In func\iuile 

a acestora pe timp de polei sau Inghe\; 
• organizarea prelucrarii, neutralizarii ~i valorificarii de materiale a de~eurilor 

municipale; 
• sortarea de~eurilor municipale. 
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Tn Municipiul Braila, serviciul de salubrizare este delegat celor patru 
delegatari: S.C ECO SA prin Contract de delegare nr. 34058/05.09 .2011 , S.C RER 
ECOLOGIC SERVICE SRL prin Contract de delegare nr. 34055/05.09.2011, S.C 
BRAI-CATA SRL prin Contract de delegare nr. 34062/05 .09.2011 ~i SC TRACON 
SRL prin Contract de delegare nr. 34059/05.09.2011 . 

Cei trei operatori de colecta separata ~i transport separat a de~eurilor 
municipale ~i asimilate I~i desfasoara activitatea pe sectoare bine delimitate prin 
Oispozi\ia Primarului Municipiului Braila nr. 2187/30.01.2009 ~i ac\ioneaza pentru 
satisfacerea nevoilor popula\iei, ale institu\iilor publice ~i ale agen\ilor economici de 
pe raza Municipiului Braila. 

Oepozitarea de~eurilor municipale ~i asimilabile se face la Oepozitul Ecologic 
de Oe~euri Menajere ~i Industriale Muchea, administrat de S.C TRACON SRL Braila, 
depozitul func\ionand In baza autoriza\iei integrate de mediu ~i a licen\ei AN.R.S.C. 
Oepozitarea de~eurilor se face prin cantarire ~i Inregistrare electronica. 

Prin contractele de delegare operatorii au de Indeplinit urmatoarele obiective: 

-promovarea calita\ii ~i eficien\ei serviciilor de salubrizare; 
-diminuarea cu 42% a cantita\ilor de de~euri eliminate prin depozitare; 

-dezvoltarea durabila a serviciilor; 
-protec\ia mediului Inconjurator; 

-asigurarea calita\ii ~i continuita\ii serviciului. 
Tn anul 2019 cei trei operatori de salubrizare au colectat, transportat ~i 

depozitat la OEOMI-Muchea cantitatea totala de de~euri menajere de 67 961,82 to, 
din care : 

50392,22 to de~euri menajere provenite de la popula\ie; 
5198,05 to deseuri stradale; 
12371,55 to de~euri menajere ~i asimilate provenite de la agen\ii 

economici. 
Comparand cantita\ile depozitate In anul 2018 fa\a de anul 2019, se constata 

cre~terea acestora cu 1 610,30 to, de la 66 351 ,52 to la 67 961 ,82 to. Aceasta 
cre~tere afecteaza negativ contribu\ia datorata fondului pentru mediu ca urmare a 
nelndeplinirii obiectivului de reducere a cantita\ilor depozitate cu 42%. Potrivit 
reglementarilor legislative, In anul 2020 obiectivul de reducere a cantita\ilor de 
de~euri municipale este de 60%. 

Tn ceea ce prive~te colectarea separata a de~eurilor, ac\iunile desfa~urate au 
vizat : 

- amplasarea de puncte gospodare~ti modulare compuse din module pentru 
colectarea frac\iei umede ~i module pentru colectarea fractiei uscate ( acestea au 
fost puse la dispozi\ia locuitorilor din zonele de blocuri ); astfel , In anul 2019 au fost 
Infiin\ate 147 puncte gospodare~ti In Municipiul Braila, 99 existand Inca din anul 
2018 ; 

- colectarea de~eurilor reciclabile de la popula\ie din zona de case (gospodarii 
individuale) prin " Sacul gal ben" In zona operatorului S.C. RER ECOLOGIC 
SERVICE S.R.L. ~i "Sacul verde" In zona de case deservita de operatorul de 
salubritate ECO SA, ac\iuni care au Inceput din august 2019. 

Cantitatea de de~euri reciclabile colectata separat de operatorii serviciului de 
salubrizare a fost In anul 2019 de 484 784 kg . 

Pentru nelndeplinirea obiectivului de reducere a cantita\ilor de de~euri 
eliminate prin depozitare, pentru anul 2019 s-a calculat Contribu\ia la Fondul pentru 
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mediu in suma de 1.368.013 lei, conform OUG 196/2005 cu modificarile !?i 
completarile ulterioare . 

Prin Regulamentul serviciului public de salubrizare din Municipiul Braila , 
aprobat prin HClM 509/2019 s-au calculat penalita\i pentru nerealizarea de catre 
operatorii serviciului de salubrizare a urmatorilor indicatori : 

- "Masurarea colectarii separate a de!?eurilor de hartie, metal , plastic !?i sticla 
din de!?euri municipale" 

- "Cantitatea de de!?euri colectata selectiv, raportata la cantitatea de de!?euri 
colectata" 

Maturatul, spalatul, stropirea ll'i intretinerea cailor publice din Municipiul 
Braila 

Activitatea se desfa!?oara de fiecare operator in sectorul arondat conform 
Dispozi\iei Primarului in baza unui grafic de lucru intocmit de operator !?i aprobat de 
primarul municipiului Braila. S-a constatat ca operatorii de salubrizare nu executa 
lucrari in conformitate cu graficul de lucru aprobat. Astfel, S.C. ECO SA realizeaza 
31,53 % din grafic, S.C. BraiCata realizeaza 49,64% din grafic!?i S.C. R.E.R Ecologic 
Service S.R.l. realizeaza 35,60 % din grafic. 

Opera\iunile !?i cantita\ile efectuate sunt : 
~ maturat manual carosabil !?i trotuare : 132 694 009 mp; 
~ intre\inere cura\enie carosabil !?i trotuate : 62 952 708 mp; 
~ razuit la bordura :50 395 mp; 
~ maturat mecanic :2 328 013 mp; 
~ stropit mecanic : 15313926 mp; 
~ spalat mecanic : 3 760 mp 
~ incarcat!?i transportat de!?euri stradale: 5 198,05 to. 

Ecologizarea suprafetelor de teren afectate de abandonarea dell'eurilor 
municipale 

Abandonarea de!?eurilor municipale de catre persoane fizice !?i juridice pe 
terenuri aflate in zona perimetrala municipiului , de-a lungul strazilor, in intersec\ii, in 
dreptul imobilelor nelocuite, maluri de apa pune in pericol sanatatea popula\iei. 
Primaria municipiului Braila a alocat fonduri in vederea selectarii deseurilor 
abandonate !?i transportul acestora, dupa caz la DEDMI Muchia sau la Zona de 
umplutura din perimerul Zonei Libere. 

In anul 2019 au fost incarcate !?i transportate la DEDMI Muchia 1 242,90 to !?i 
la Zona de umplutura un volum de 754 mc. 

Curatirea !?i transportul zapezii de pe caile publice ll'i mentinerea in 
functiune a acestora pe timp de polei sau inghet 

Activitatea a fost desfasurata de operatori de salubrizare care asigurat un 
numar suficient de utilaje !?i mijloace de transport. S- au intocmit planurile de ac\iune 
repartizand utilajele pe trasee principale !?i secundare. S-a constituit comisia de 
inspec\ie a dotarilor operatorilor (utilaje , mijloace de transport, material antiderapant, 
sare) , s-a constituit Comandamentul de deszapezire la nivelul municipiului Braila 
precum !?i Dispeceratul de deszapezire in cadrul S.U.PAG.L. Braila. Activitatea a fost 
urmarita atat de dispeceratul constituit cat !?i de catre consilierii locali care au 
participat in zilele in care s-au inregistrat caderi abundente de zapada !?i un numar 
mare de utilaje pe strazi. Pentru interven\ii operative au fost puse la dispozi\ia 
dispeceratului utilaje pentru solu\ionarea sesizarilor in timp optim. 
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Administrarea Zonei de umpluturii cu de~euri inerte 

S.U.PAG.L. Braila administreaza Zona de umplutura care func\ioneaza Tn 
Perimetrul Zonei Libere ca urmare a Protocolului Tncheiat cu R.A. Zona Libera Braila. 
Suprafa\a pusa la dispozi\ie este de 6.7 ha, iar pana la 31 decembrie 2019 s-a 
realizat umputura pe 0 suprafa\a de aproximativ 80%. 

Conform autoriza\iei de mediu sunt acceptate spre descarcare urmatoarele 
tipuri de de\ieuri : 
-beton cod 17 01 01 

-caramizi cod 1701 02 
-\igle \ii materiale ceramice cod17 01 03 
-amestecuri de beton , caramizi ,\igle \ii materiale ceramice cod 170206 
-sticla cod 17 02 02 

-pamant \ii pietre cod 17 05 04 
-pamant \ii pietre cod 20 02 02 

Activitatea este gestionata de un administrator Tn baza regulamentului de 
organizare \ii func\ionare. Cantita\ile descarcate sunt Tnregistrate Tn registrul de 
eviden\a conform prevederilor legislative iar transportatorul prezinta formularul de 
descarcare. Primirea de\ieurilor se face Tn baza contractelor de prestari servicii 
Tncheiate cu operatorii de salubrizare, agen\i economici dar \ii de catre persoane 
fizice, fiind aplicat tariful aprobat de Consiliul Local Municipal Braila. 

In anul2019 a fost descarcat un volum de 16734 mc. 

Erbicidare suprafete alei, parciiri cu piatra cubica 
Pentru men\inerea cura\eniei pe malul Dunarii (alee promenada), a aleilor din 

zona de agrement, parcari a caror Tmbracaminte este din piatra cubica sau dale 
prefabricate au fost aplicate 3 tratamente de erbicidare pe 0 suprafa\a totala de 
26,40 ha. Lucrarile au fost achizi\ionate conform prevederilor legale \ii au fost 
executate de un operator licen\iat. 

Toalete ecologice 
In zonele de agrement, Tn zonele aglomerate sau Tn cazul organizarii unor 

evenimente care implica participarea unui public larg S.U.PAG.L. Braila pune la 
dispozi\ie toalete ecologice. In mod constant sunt amplasate 20 unita\i toalete 
ecologice, iar Tn timpul unor evenimente se asigura Tn medie 5 unitati/eveniment. 

Serviciul de intretinere Parciiri ~i Incinte are un numar de 27 posturi, 
incluzand personalul de conducere , mecanici i de utilaje \ii muncitorii califica\i. 

Principalele utilaje cu care este dotat serviciul sunt urmatoarele : - 1 
autobasculanta , 2 buldoexcavatoare, 1 finisor a\iternere mixturi asfaltice, 1 cilindru 
compactor, 1 masina de frezat, 1 autogreder, 1 miniincarcator \ii 3 autoutilitare pentru 
transport materiale \ii muncitori. 

Activita\ile desfa\iurate pe domeniul public al Municipiului Braila s-au 
concretizat Tn efectuarea urmatoarelor lucrari: 

a) Siguran\a circula\iei - Intre\inere parapet metalic 520 ml 
b) Intre\inere Platforme Puncte Gospodare\iti 93 buc 
c) Intre\inere Parcari, Incinte, Alei Interioare \ii Locuri de joaca Tnsumand 0 

suprafa\a de aproximativ 15.300 mp, pe care s-au a\iternut 410 to de binder, 560 to 
beton asfaltic BA8 si 1490 to beton asfaltic BA 16. Au fost monta\i 750 ml de bordura 
mica 10 x15 x 50 si 1300 ml de bordura mare 20 x 25 x 50. 
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d) Accidente de teren - s-a intervenit pe parcursul anului In 12 loca\ii In care au 
avut loc accidente de teren, In vederea remedierii acestora; 

e) S-au efectuat lucrari de Intre\inere mobilier stradal, indicatoare rutiere , 
demolari construc\ii neautorizate, activita\i Intre\inere In cadrul patinoarului artificial , 
activita\i de Intretinere a 33 locuri de joaca de pe raza Municipiului Braila . 

Serviciul de Administrare a Domeniul Public organizeaza ~i coordoneaza 
In conformitate cu prevederile legale ~i Hotararile Consiliului Local al Municipiului 
Braila activitatile privind: 

-Inchirierea parcarile de re~edin\a ~i cu plata; 
-modul de amplasare a construc\iilor provizorii avand destina\ie garaj; 
-exploatarea locurilor de joaca pentru copii ; 
-exploatarea bazelor sportive ~i de agrement; 
-Intretinere semafoare, dotarea domeniului public cu indicatoare rutiere, 

realizarea marcajelor rutiere ; 
-dotarea domeniului public indicatoare, parcometre , bariere, banci , co~uri, 

stalp i~ori , jardiniere, etc. 

IPARCARI CU PLATA 
S.U.PAG.L.Braila are in administrare un numar de 10 locatii inregistrate in 

inventar avand destinatie parcari publice cu plata care cuprind 297 locuri de parcare. 

IIPARCARILE DE RESEDINTA 

S.U.PAG.L. Braila administreaza un numar de 371 loca\ii (curti interioare si 
alveole de parcare) aflate In imediata apropriere a blocurilor de locuit unde sunt 
amenajate un numar de 9.723 locuri de parcare; 

in anul 2019 activitatea privind exploatarea parcarilor de resedin\a s-a 
desfasurat In medie cu 5 persoane, 2 echipe, 1 autoutilitara, astfel: 

Luna Total 

Numar zone lucrate 189 

Total marcaje locuri parcare 2019 - din care: 6338 

-marcaje pentru contracte noi 1547 

-remarcari contracte valabile 3301 

-alte remarcari contracte va labile (acces , sablon liber) 1490 

a) Lucrari efectuate: 
-pregatire teren in vederea realizarii marcajului (maturat, raz la bordura , etc.) 
-masurat, deliminat, marcat ~i numerotat locuri de parcare; 
-~tergere inscription are In cazul contractelor reziliate sau expirate; 
-inscriptionat , personalizat locul de parcare; 
-realizat marcaje pentru persoane cu handicap , interzis parcarea pentru acces 

de scara, aplicare sablon ,,Liber"; 
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Cantitatea de marcaje realizate (numarul de inscriptionari) este influentata de 
mai multi factori: calitatea covorului asfaltic, dimensiunea parcarii, modul de executie 
a salubrizarii acesteia, nr. persoanelor care efectueaza marcaje, etc. 

b) Au fost eliberate un numar de 277 card uri - legitimatie pentru persoane cu 
handicap; 

c) Au fost intocmite un numar de 102 documentatii pentru militari - veterani; 
La data de 31.12.2019 in evidenta institutiei erau ocupate un numar total de 

6093 locuri de parcare astfel: 
- 5.813 in parcarile de resedinta in baza contractelor de inchiriere; 
- 199 de persoane beneficiare ale unui card - legitimatie eliberate pentru 

persoane cu handicap; 
81 de persoane care beneficiaza de gratuitate in baza art. 49 din H.C.L.M. 

nr. 71 1 2019, cu modificarile i?i completarile ulterioare (militari-veterani , beneficiari ai 
D.L.118 1 1990); 

d) A fost intocmita documentatia tehnica necesara implementarii aplica\iei 
geospa\iale Public .Administration onMap - modul Parcari de Resedin\a la nivelul 
Municipiului Braila. Incepand cu anul 2020 rezervarea unui loc de parcare in parcarile 
de resedin\a se poate face numai prin intermediul aplica\iei informatice pentru 
rezervarea i?i plata pe internet a parcarilor de resedin\a, eliminandu-se timpii de 
ai?teptare pentru inchirierea i?i plata unei parcari in imediata apropriere a imobilului; 

S-a procedat la actualizarea Regulamentului de administrare a parcarilor de 
pe raza Municipiului Braila , acesta fiind aprobat prin H.C.L.M. nr.721 123.12.2019; 

III. GARAJE 
La data prezentei sunt amplasate pe domeniul public un numar de 2196 

constructii provizorii avand destina\ie garaj, conform plani?elor aflate in posesia 
serviciului A.D.P. 

In anul 2019 pentru un numar de 44 garaje s-au prezentat proprietarii acestora 
i?i au solicitat mentinerea pe domeniul public in condi\iile prevazute prin H.C.L.M. 
nr. 540 12017 i?i nr.682 121 .12.2017 i?i au semnat contractul de inchiriere pentru 
perioada 01 .01.2018 - 31 .12.2022. 

La solicitarea Primariei Municipiului Braila - Directia Tehnica - Serviciul de 
Investitii i?i Indrumare Asocia\ii de Proprietari , S.U.PAG.L. Braila a em is soma\ii de 
eliberare a domeniului public pentru 9 loca\ii, respectiv 70 construc\ii provizorii, avand 
destina\ie garaj in vederea amenajarii de spa\ii pentru parcare. Pana la data de 
31.12.2019 au fost desfiintate un numar de 77 constructii provizorii, . 

Au fost puse in aplicare un numar de 36 de dispozi\ii de eliberare a domeniului 
public emise de Primarul Municipiului Braila. 

IV. LOCURI DE JOACA 
-au fost achizi\ionate 17 ansambluri de joaca i?i 26 echipamente individuale de 

joaca pentru copii (Ieagane 2 posturi, balansoare 1, 2 sau 3 posturi, invartitoare) 
pentru a fi amplasate in locurile de joaca existente (Cartier Vidin B1.19, Cartier 
Comorofca - Str. Dezrobirii, Str. Mioritei - Florimex, Pod Brailita - Jandarmerie, Cartier 
Vidin BI.D4, Cartier Hipodrom-Aleea Policlinicii BI G15, Cartier Hipodrom Aleea 
Trandafirilor BI C5, Cartier Buzaului BIA3/A4, Cartier Vidin BI 4, Cartier Viziru- Aleea 
Cocorilor BI D4, Cartier Calarasi IV BI. Salcia , Cartier Nedelcu Chercea -Camin 
Cultural, Cartier Obor-complex Dinamo, Cartier Buzaului BI A37) ; 

-au fost executate lucrari de amenajare cu tartan (1.980 mp) pe suprafe\ele 
unor locuri de joaca (str.Mircea Voda BI.M 1 N, Cartier Buzaului B1.22, Cartier Vidin 
B1.19, Central Calea Calarai?ilor Romarta Noua); 

213 



-s-a intocmit documenta\ia tehnica in vederea atribuirii contractului pentru 
amenajarea unui numar de 8 locuri de joaca - suma pusa la dispozi\ie din bugetul 
local fiind de 2.166,00 mii lei ~i s-au ob\inut toate avizele necesare demararii 
lucrarilor de moderizare pentru urmatoarele locatii: 

-Ioc de joaca Cartier Viziru ,Aleea Lebedei BI E2-E3 
-Ioc de joaca Cartier Radu Negru, Str. Radu Negru BI.13 
-Ioc de joaca Calea Calara~ilor, Caporal Musat 
-Ioc de joaca Cartier Hipodrom, complex Milenium 
-Ioc de joaca Calea Galati,Piata Saraca BI. C 
-Ioc de joaca Calea Galati , BI.10 langa $coala Mihu Dragomir 
-Ioc de joaca Cartier Vidin, Pia\a Vidin , BI.1 
-Ioc de joaca Cartier Nedelcu Chercea, intre str. Decebal ~i str.Alexandru 

celBun 
-s-a implementat sistemul de supraveghere video al locurilor de joaca 

pentru un numar de patru loca\ii: 
-Ioc de joaca Cartier Buzaului BI.B22 
-Ioc de joaca Cartier Radu Negru, Str.Mircea Voda BI.M/N 
-Ioc de joaca Cartier Vidin BI 12 
-Ioc de joaca Calea Calara~ilor BI.2/2 bis-Romarta Noua 

V. SEMAFORIZARE. INDICA TOARE RUTIERE SI MARCAJE RUTIERE 
Au fost: 

- inlocuite 32 buc semafoare autovehicule, cat ~i 31 buc. cronometre in 
intersec\ii aflate pe raza municipiului Braila : 

-intersectia Calea Calara~ilorlstr.Mihai Bravu I str.Grivita (8 buc semafoare ~i 8 
buc cronometre) 

-intersec\ia B-dul Independentei/str.Scolilor(6 buc semafoare ~i 4 buc 
cronometre) 

-intersec\ia str.Scolilor/B-dul A.I.Cuza( 4 buc. Semafoare ~i 4 buc. 
Cronometre) 

-intersec\ia Comuna din Paris/Sos.Rm.Sarat (4 buc semafoare ~i 3 buc. 
cronometre) 

-intersec\ia Calea GalatilB-dul Dorobantilor ( 6 buc. Semafoare) 
-intersec\ia str.Grivita/Str. 1 Decembrie (4 buc. Cronometre) 
-intersec\ia Str.ScolilorIStr. Grivita (4 buc. Cronometre) 
-intersec\ia Str.Grivital Str. G-ral Eremia Grigorescu (4 buc. cronometre) 
- inlocuite indicatoare rutiere ce prezentau grad mare de uzura, in numar de 

194 buc ( din care 73 buc. indicatoare rutier led cu celula fotovoltaica ) 
- realizate marcaje rutiere longitudinale ~i transversale pe arterele principale 

din municipiu ~i zone de cartier in suprafata totala de aproximativ 25.135 mp; 

VI. ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT- Activitati 
desfasurate: 

Patinoarul artificial acoperit Braila. 
Prin Contractul de Asociere incheiat intre Unitatea administrativ teritoriala 

Jude\ul Braila ~i Unitatea administrativ teritoriala Municipiul Braila, anexa la HCJ 
Braila nr. 209/30 .10.2018 au fost asigurate condiliile pentru buna desfa~urare a 
urmatoarelor activitati: 

- In zilele de 26 si 27 ianuarie 2019 - a fost organizat eveniment cu ocazia 
Zilei Unirii. In cadrul evenimentului au fost realizate imortalizari foto cu sprijinul 
colaboratorilor "HaHa foto" 
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-In ziua de 02 februarie 2019 - a fost organizat un program artistic sustinut de 
grupul vocal "Stelutele Dunarene" grup coordonat de prof. Liliana Toader. 

- In zilele d~ 14 februarie ~i 24 februarie evenimente organizate cu ocazia 
zilelor de Valentine's Day si Dragobete. 

- In data de 24 februarie 2019 a fost organizata Competitia de hochei pe 
gheata "CUPA BRAILEI" la care au participat echipe de juniori categoria U8 si U10. 
Competitia a fost organizata cu sprijinul Federatiei Romane de hochei pe gheata, 
Primaria Municipiului Braila, Consiliul Judetean Braila, S.U.P.A.G.L. Braila. 

- In data de 14 decembrie 2019, la' deschiderea sezonului 2019-2020, a fost 
organizat un meci de hochei demonstrativ pe gheata pentru copii sustinut de echipa 
"TIGERS" Braila, antrenata de dl antrenor Catalin Geru. 

- In perioada 21-22 decembrie 2019 a fost organizata competitia "CUPA Mo~ 
Craciun" pentru copii categoria U 12, la care au participat echipele: Steaua Bucure~ti, 
Allianz Tiriac, Olimpia Ploie~ti, Triumf Bucure~ti, Gloria Chi~inau, Dunarea Galati, 
Tigers Braila. 

Incepand cu data de 20 decembrie 2019, in cadrul patinoarului acoperit Braila 
se desfa~oara cursuri de initiere gratuite pe baza de voluntariat pentru copii cu varsta 
cuprinsa intre 6 si 12 ani, in zilele de Joi ~i Sambata. In zilele de luni, miercuri ~i 
vineri au fost desfa~urate antrenamente ale echipei de hochey pe gheata "TIGERS" 
Braila . 

Baza SDortiva Gradina Mare 
Acest obiectiv este inchiriat societatii S.C. TWO MUCH S.R.L. Braila, conform 

Contractului de inchiriere nr. 25 din 17.05.2006 prelungit prin acte aditionale, ultimul 
act aditional fiind inregistrat cu nr. 10 din 2017 cu termen de valabilitate 2020. 
Institutia noastra monitorizeaza respectarea prevederilor contractuale, activitatile 
desfa~urate ~i modul de achitare a chiriei . 

Strandul Dentru CODii de De Faleza Dunarii. 
Acest obiectiv este inchiriat societatii S.C. Admano ConsGroup S.R.L. Braila 

conform Contractului de inchiriere nr. 14447 din 06.08.2018 cu termen de valabilitate 
de 5 ani. Institutia noastra monitorizeaza respectarea prevederilor contractuale, 
activitatile desfa!?urate !?i modul de achitare a chiriei. 

Serviciul pentru gestionarea cfiinilor fiira stapan asigura desfa:;;urarea 
actiunii de gestionare a cainilor fara stapan de pe raza Municipiului Braila. In anul 
2019 serviciul a avut in administrare adapostul pentru caini din localitatea Unirea cu 
o capacitate de cazare de 200 capete. 

Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan are in componenta :;;i 0 echipa 
pentru capturarea :;;i transportul cainilor, precum :;;i pentru colectarea cadavrelor de 
pe domeniul public. 

Principalele activitati desfa:;;urate sun!: 
~ Capturarea cainilor fara stapan :;;i transportul acestora in adapost; 
~ Cazarea, hranirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea :;;i controlul bolilor 

cainilor in adaposturi, cu respectarea normelor :;;i masurilor sanitar-veterinare; 
~ Identificarea:;;i inregistrarea cainilor fara stapan, exclusiv cu medici veterinari 

de libera practica organizati in conditiile legii :;;i aflati intr-o relatie contractuala cu 
S.U.P.A.G.L. Braila; 

~ Revendicarea :;;i adoptia cainilor fara stapan, atat adoptia definitiva cat :;;i 
adoptia la distanta; 

~ Eutanasierea cainilor fara stapan, conform prevederilor legale; 
~ Neutralizarea cadavrelor cainilor decedati, eutanasiati :;;i a celor ridicate de pe 

domeniul public. 
In anul 2019 s-au capturat 1060 caini de pe domeniul public. Captura s-a 

realizat conform graficelor de captura saptamanale intocmite in functie de sesizarile 
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primite de la cetateni sau ca urmare a unor interventii speciale (caini agresivi, 
persoane mUi?cate, actiuni ale politiei) . 

In adapostul Unirea au fost cazati lunar un numar mediu de 125 caini. 
Serviciile de asistenta medicala in adapost au fost asigurate de un medic 

veterinar care detine atestat de libera practica, servicii contractate conform legisla\iei 
aplicabile . 

Pe parcusul anului 2019 s-au sterilizat 348 caini , respectiv femelele gestante 
capturate de pe domeniul public i?i cazate in adapostul Unirea, precum i?i cainii 
solicitati pentru adoptie, conform reglementarilor legale in vigoare. 

Adop\iile din adapostul Unirea au insumat un numar de 929 caini , din care 109 
caini au fost adoptati de organizatii de protectie a animalelor i?i 820 caini de catre 
persoane fizice din tara i?i strainatate. De asemenea, au fost adoptati la distanta un 
numar lunar mediu de 30 caini. 

In perioada analizata nu s-au facut eutanasieri. 
Alte activitati desfa\>urate la nivelul serviciului de gestionare a cainilor fara 

stapan au avut in vedere promovarea permanenta a adoptiilor in mass media locala, 
pe pagina de Facebook a adapostului Unirea, precum \>i organizarea a doua targuri 
de adop\ie. 

Prin H.C.L.M. nr. 139/2017 a fost delegata activitatea de dezinsectie, 
dezinfectie si deratizare catre S.U.PAG.L. Braila . Aceasta activitate se desfasoara , . , 
la nivelul Municipiului Braila, prin utilizarea de aparatura si echipamente specifice, 
prin dispersarea de substan\e insecticide si larvicide atat aerian, cat \>i terestru , cu 
rolul de a combate \> i a tine sub control vectorii din zona, in vederea preintampinarii 
situa\iilor de imbolnavire din randul populatiei, cu diver\>i viru\>ilagen\i patogeni, 
transmi\>i de catre vectorii respectivi (de ex: virusul West Nile, febra Dengue, virusul 
Zika , etc.). 

S.U.PAG.L. Braila a efectuat presta rea activita\i1or de dezinsec\ie, dezinfec\ie 
\>i deratizare in Municipiul Braila, prin intermediul resurselor proprii , cu personal 
calificat \>i cu ajutorul mijloacelor \>i echipamentelor de lucru din dotare. 

Tratamente de dezinsectie 
Au fost aplicate tratamente prin pulverizare avio, dar \>i terestru , pentru larve \>i 

adulli, atat pe suprafe\ele perimetrale ale municipiului , cat \>i in zonele din interiorul 
acestuia : suprafe\e de teren afectate de de\>eurile abandonate (depozite neconforme 
de deseuri menajere \>i animaliere) , zone umede, maluri de ape \>i balli, zone verzi \>i 
de agrement, etc. 

Astfel , au fost tratate peste 1.000 ha prin pulverizare avio la fiecare din cele 
cinci etape (tratamente) aplicate, totalizand cca 5.000 ha, in conformitate cu 
prevederile din Caietul de Sarcini \>i Regulamentul 0 .0 .0 ., iar in ceea ce prive\>te 
dezinseclia la nivel terestru , au fost aplicate tratamente la peste 4.400 de hectare 
prin pulverizare cu cea\a rece \>i cea\a calda la fiecare din cele 5 etape aplicate , in 
total fiind procesata 0 suprafa\a de aproximativ 20.000 ha. 

De asemenea, au fost aplicate tratamente terestre lmpotriva capu\>elor din 
zonele cu vegetalie a caror destinalie este cea de agrement, in locurile de joaca, de 
promenada. 

Toate tratamentele aplicate pe domeniul public au fost comunicate \>i ad use la 
cunostinla locuitorilor municipiului , a unitalilor administrativ teritoriale invecinate, 
crescatori lor de albine organizali intr-o asociatie , dar \>i a celor aflali la limita 
administrativa a Municipiului Braila . 

Constatam ca eficienla tratamentelor de dezinsectie efectuate este partial 
afectata , datorita faptului ca nu sunt aplicate concomitent tratamente de catre 
unitatile administrativ teritoriale invecinate, nu sunt aplicate tratamente de delarvare 
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a malului Dunarii care apartine de Consiliul Judetean Tulcea , dar \,i a zonelor umede 
Iimitrofe de pe malul celalalt al Dunarii, cat \,i Iipsa aplicarii tratamentelor de catre 
asociatiile de proprietari la subsolurile de bloc, de catre detinatorii de retele de apa
canal sau de catre persoanele fizice \,i juridice, in conformitate cu prevederile legale. 

Tratamente de deratizare 
in ceea ce prive\,te momelile raticide amplasate pe domeniul public, prin 

intermediul statiilor de intoxicare, dar \,i in zonele cu potential de habitat \, i de 
prezenta a rozatoarelor, au fost utilizate mai multe tipuri de momeli raticide, acestea 
fiind prezente sub mai multe forme , respectiv de peleti, cuburi parafinate, pasta. 

Au fost efectuate doua etape de deratizare la nivelul Municipiului Braila, una in 
primavara anului 2019, iar cea de-a doua in toamna, conform cu planificarea etapelor 
de lucru din Programul Unitar de Actiune la nivelul municipiului. Actiunile au fost 
desfa\,urate cu personalul propriu \,i cu echipamentele din dotare. 

Substantele \,i momelile utilizate au fost din cele avizate \,i inregistrate in 
Registrul National al Produselor Biocide, elaborat de Ministerului Sanatatii. 
Persona lui calificat \,i operatorii au respectat \,i au aplicat instructiunile \,i 
recomandarile Ministerului Sanatatii, normele de protectia muncii, protectia mediului 
\,i normativele de lucru cu substantele periculoase, pentru a se inlatura posibilitatea 
producerii de accidente la locul de munca \,i in timpul efectuarii tratamentelor 
respective. 

in cadrul Compartimentului Achizitii, Aprovizionare, Devize, s-au 
desfa\,urat urmatoarele activitati in anul 2019: 

~ elaborarea \,i editarea Programului de achizitii publice de produse, servicii \,i 
lucrari necesare desfasurarii activitatii S.U'p.A.G.L. Braila ; , , 

~ prospectarea pietii in vederea achizitionarii produselor, serviciilor \,i lucrarilor 
pentru activitatile specifice institutiei, prin cumparare directa in limita pragului valoric 
admis de legislatie; 

~ realizarea de achizitii directe din catalogul electronic pus la dispozitie de 
operatorul SICAP in numar de 282 achizitii; 

~ elaborarea de contracte aferente achizitiilor de prod use, servicii , lucrari - 89 
contracte; 

~ derularea procedurilor de atribuire, 2 prin licitatie deschisa \,i 10 prin procedura 
simplificata, dupa cum urmeaza, pentru : 

a- livrarea de utilaje si autoutilitare; 
b- modernizarea a 8 locuri de joaca; 
c- furnizarea \,i montarea a 200 puncte gospodare\,ti ; 
d- furnizarea \,i montarea a 8 ansambluri de locuri de joaca, a 25 de 

echipamente de joaca \,i lucrari de turnare tartan ; 
e- servicii de intretinere sistem semaforizare; 
f- furnizarea de substante si utilaje DOD; 
g- lucrari RK, Patinoar Artificial ; 
h- Iivrarea de materiale imbracaminte asfaltica-3 loturi; 
i- furnizarea de combustibil pentru autovehicule \,i utilaje; 
j - lucrari de efectuare marcaje rutiere; 

in anul 2019, Serviciul de Utilitate Publica de Administrare \,i Gospodarire 
Locala Braila \,i-a desfa\,urat activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli , 
aprobat prin H.C.L.M.nr.152/16.04.2019, rectificat prin H.C.L.M. nr.434/29.08 .2019 , 
H.C.L.M. nr.569/31.10.2019 si H.C.L.M. nr.711/23 .12 .2019 , in conformitate cu 

217 



prevederile Legii nr.273/273/2006 privind finan\ele publice locale 9i ale Legii 
nr.50/2019 privind bugetul de stat pentru anu12019. 

Potrivit execu\iei bugetare, in anul 2019, au fost realiza\i urmatorii indicatori 
economico-financiari : 

1. Venituri totale de 46.805.077,27 lei , din care: 
- venituri proprii 9i transferuri voluntare, altele decilt subven\iile - 9.113.900,98 
lei, 
- subventii pentru sec\iunea de func\ionare - 32.846.785,82 lei 
- subventii pentru sec\iunea de dezvoltare - 4.844.390,47 lei 
2. Cheltuieli totale de 46.805.077,27 lei din care: 
- cheltuieli sec\iunea de functionare - 41 .750.312,56 lei 
- cheltuieli sectiunea de dezvoltare - 5.054.764,71 lei. 

In vederea eficientizarii activita\ilor prevazute in obiectul de activitate au fost 
realizate investi\ii care s-au concretizat in: 

~ achizi\ia de utilaje pentru activitatea de intre\inere incinte, parcari, 
respectiv: buldoexcavator cu utilita\i, tractor, remorca, masina pentru efectuat 
marcaje rutiere, compresor aer; 

~ achizi\ia de programe informatice pentru gestionarea parcarilor din 
Municipiul Braila 9i pentru gestionarea contractelor; 

~ modernizarea a 8 locuri de joaca pentru copii, precum 9i achizi\ia de 
dotari independente, respectiv: complexe de joaca, sistem monitorizare cu camere 
video pentru locurile de joaca; 

~ achizi\ia de puncte gospodare9ti pentru colectare selectiva a degeurilor; 
~ achizi\ia de echipamente specifice activita\ii de dezinfec\ie, dezinsec\ie, 

deratizare: fogger ceata calda, termonebulizator cea\a calda de mare capacitate , 
generator ULV cea\a rece, transpalet cu ridicare, precum 9i un mijloc de transport; 

~ achizi\ia unui pistol pentru captura ci\ini; 
~ achizi\ia de servicii pentru repara\ii capitale la Patinoarul Artificial 

Acoperit.. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
Obiectivele strategice ale S.U.P.A.G.L. Braila pentru anul 2020 sunt in 

concordan\a cu strategia locala de dezvoltare, au in vedere starea generala 
economico-sociala existenta la nivelul Municipiului Braila , precum 9i respectarea 
reglementarilor legale in materia administrarii 9i gospodaririi judicioase a bunurilor din 
domeniul public 9i privat 9i se refera in principalla: 

• Executarea de lucrari de intre\inere Pia\a Imparatul Traian, montaj parapet 
metalic - ie9ire Mun. Braila spre Gala\i , rigola captare apa Esplanada Primaria Braila , 
intre\inere locuri de joaca, mobilier stradal, indicatoare rutiere; 

• Aplicarea tuturor masurilor pentru reducerea numarului de cilini fara stapan de 
pe domeniul public, reducerea ratei abandonului, asigurarea unui climat de siguranta 
pentru cetateni, stimularea adoptiilor, asigurarea unor conditii de cazare §i intretinere 
a cainilor din adapost la standarde europene; 

• Extinderea prestarii serviciilor de dezinfec\ie, dezinsec\ie 9i deratizare pe raza 
Municipiului Braila; 

• Procurarea de echipamente 9i utilaje pentru executa rea de lucrari pe domeniul 
public in condi\ii de calitate 9i eficien\a; 

• Cre9terea suprafe\elor maturate atat manual, dar mai cu seama mecanic, 
spalarea carosabilului 9i a trotuarelor, dotarea operatorilor cu aspiratoare pentru 
cura\area spa\iilor inguste; 

• Atingerea obiectivului de reducere a cantita\ilor de degeuri eliminate prin 
depozitare, respectiv de 60%; 
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• Stabilirea statutului juridic pentru parcarile cu plata aflate in administrarea 
S.U.PAG.L. Braila; 

• Refacerea marcajelor de delimitare a locurilor de parcare in parcarile cu plata; 
• Inscriptionarea locurilor de parcare pentru persoane cu handicap !;>i 

amplasarea de indicatoare de atentionare pentru locurile rezervate pentru persoane 
cu handicap; 

• Implementarea sistemului de plata a parcarii (parcare cu plata) prin SMS, in 
para lei cu dotarea acestora cu distribuitoare de tichete de plata; 

• Elaborarea unui Protocol intre Politia Locala Braila !;>i S.U.PAG.L. Braila 
avand ca obiect activitati de monitorizare a parcarilor cu plata; 

• Refacerea covorului asfaltic in parcarile de re!;>edinta; 
• Introducerea restrictiilor de parcare pe unul din sensurile de circulatie a 

strazilor in aproprierea carora sunt realizate parcari de re!;>edinta ocupate partial prin 
contracte de inchiriere ( eX.Aleea Radu Negru, str.Mioritei, str.Octav Doicescu); 

• Finalizarea amplasarii indicatoarelor "Parcare de re!;>edinti=!" in parcarile de 
re!;>edinta, pentru a impune obligativitatea incheierii contractelor in cazul utilizarii 
acestora; 

• Aprobarea Regulamentului privind darea in administrare a locurilor de joaca 
pentru copii de pe raza Municipiului Braila; 

• Aprobarea Regulamentului de administrare !;>i exploatare a bazelor sportive din 
Municipiul Braila; 

• Practicarea unui management activ care sa maximizeze rezultate activitatilor 
desfa!;>urate la nivelul institutiei. 

3.12. ACTIVITATEA SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLIcA SEROPLANT 
BRAILA 

STRUCTURA $1 COMPONENTA 
S.U.P. Seroplant Braila, functioneaza ca serviciu public de specialitate, cu 

personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Local Municipal Braila, in 
subordinea Primarului Municipiului Braila, fiind subiect de drept civil !;>i comercial , cu 
autofinantare !;>i autogestiune, buget propriu !;>i cont deschis la Trezoreria Municipiului 
Braila. 

Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite in vederea desfa!;>urarii corecte !;>i 
eficiente a proceselor specifice obiectului de activitate, Serviciul de Utilitate Publica 
Seroplant Braila cuprinde urmatoarele compartimente functionale detaliate astfel: 

Director; 
Director Adjunct; 
Compartiment Resurse Umane, Secretariat!;>i Comunicare; 
Compartiment Audit; 
Compartiment Juridic; 
Compartiment Achizitii, SSM, PSI !;>i Mediu; 
Compartiment Financiar - Contabilitate; 
Compartiment Comercial , Administrativ si Arhiva; 
Sectia de Productie !;>i Intretinere . 
Sector Sere !;>i Pepiniera; 
Sector Administrativ, Reparatii; 
Sector Zone Verzi. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 
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Obiectul principal de activitate al Serviciului de Utilitate Publica Seroplant 
Braila 11 reprezinta activitati specializate de amenajare, intretinere \ii infrumusetare a 
zone lor verzi ce se realizeaza in gestiune direc!a. 

Programele pe care Ie desfa\iuram in cadrul S.U.P. Braila au in vedere 
administrarea eficienta a patrimoniului , avand ca obiectiv conservarea valoroasei 
mo~teniri naturale ~i culturale, dar ~i cre~terea oportunitalilor de agrement, educalie 
~i recreere pentru locuitorii no~tri . 

ingrijirea parcurilor \ii a zonelor verzi din municipiul Braila este 0 activitate 
continua ce are in vedere protejarea mediului inconjurator, crearea de noi spalii 
verzi precum ~i infrumuselarea celor existente. 

Producerea materialului dendrofloricol necesar amenajarilor zonelor verzi pe 
care Ie administram pe raza municipiului se realizeaza in spaliile proprii de produclie 
in proportie de aproximativ 90 %. 

in ~nul 2019, Serviciul de Utilitate Publica Seroplant a plantat un numar de: 
2372 bucati arbori ; 

41415 bucati arbu\iti ; 
Vegetatia dendrologica a fost plantata atat in aliniamentele stradale , parcuri, 

cartiere, precum \ii in alte amplasamente. Aceste plantatii au fost intrelinute prin 
lucrari de dirijare \ii formare a coroanei arborilor \ii a boschetilor formati din grupuri de 
arbu\iti sau a gardurilor vii precum \ii lucrari de ingrijire ce au constat in elagaj , plivit, 
prasit, udat si tratamente fitosanitare. 

in suprafetele destinate florilor s-au plantat in cursul anului 2019 un numar de 
779199 flori detaliate astfel: 

flori anuale 343504 buc ; 
plante bisanuale 111850 buc; 
plante perene 146000 buc; 
flori bulboase 87000 buc; 
plante de mozaic in numar de 86740 buc; 
plante de primavara toamna 4105 buc. 

Suprafetele plantate cu flori au fost intrelinute prin lucrari de plivit, pra\iit, tuns 
varfuri de flori , tratamente fitosanitare, udat; 

Cositul mecanic al gazonului, greblatul, incarcarea resturilor vegetale \ii 
transportul acestora s-a realizat pe circa 78 hectare, aceste suprafete cosindu-se in 
medie de 2 ori pe luna sau chiar de mai multe ori in obiectivele care au fost irigate cu 
apa de la hidrant sau de la autocistema, lucrarile fiind executate cu mijloace 
mecanice moderne de catre echipe specializate de muncitori ale SUP Seroplant. 

Tunsul gardurilor vii s-a executat in anul 2019 pe 0 suprafala de 174654 mp, 
lucrarea repetandu-se in functie de caz si de 3-4 ori/an(sezon). 

in anul 2019 au fost t~aletali un' numar de 2445 arbori ~i doborali un numar 
de 1525 arbori conform aprobarilor emise de catre UAT.M. Braila \ii cu incadrarea in 
limita bugetului alocat. 

in anul 2019 s-au refacut precum \ii infiinlat zone verzi prin plantarea de 
material dendrofloricol, in obiective precum, Ansamblul Hipodrom bloc A 1, A2, A3 , 
A4, A5 prin arnenajarea cu gard viu, precum \ii amenajarea zone lor verzi in parcarile 
refacute . 

Trandafirii din parcurile Municipiului Braila ocupa 0 suprafala de 18929 mp ~i 
au fost intrelinuli prin lucrari repetate de mobilizat a solului, taiat lastari lacomi ~i flori 
trecute, tratamente fitosanitare ~i udal. 

in anul 2019 am continuat igienizarea zonelor verzi din amplasamentele 
situate in cartier Buzaului, Viziru I, Viziru II, Viziru III , Cartier Radu Negru, Cartier 
Calara\ii IV, Ansamblul Garii , Marna, ANL Chercea, ANL Apollo, Cartier Vidin , 
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Cartier Obor. Cartier Hipodrom. ANl Brailita. Ansamblul R09iorilor unde s-au 
executat lucrari de tuns garduri vii . cosit. doborat. toaletat si greblat . 

Tn contextul actual in care se vorbe~te foarte m~lt de poluare ~i schimbari 
climatice. politica de mediu reprezinta 0 prioritate pentru Serviciul de Utilitate Publica 
Seroplant Braila. cele mai importante puncte fiind: 

- conservarea eficienta a peisajului natural; 
- cre~terea biodiversita!ii din parcuri ; 
- utilizarea eficienta a resurselor naturale; 
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019 ALE SUP SEROPLANT 
Tn anul 2020 ne propunem sa efectuam lucrari de plantare de arbori. arbu9ti . 

trandafiri. flori . bulbi de flori in functie de programul de lucrari ce urmeaza a se 
aproba tinand cont de bugetul alocat. 

Conform aprobarilor emise de Primaria Braila 9i functie de bugetul alocat. ne 
propunem toaletarea 9i reductia unui numar de aproximativ 2800 buc. arbori ~i 
taierea a aproximativ 600 buc. arbori care sunt usca!i cu fenomen de scorbura 9i 
prezinta posibil risc de prabu9ire la 0 cre9tere a intensificarii vantului sau afecteaza 
locuin!ele. liniile electrice. re!elele de gaze. Totodata ne propunem sa continuam 
igienizarea zonelor verzi din cartiere . 

Un alt proiect inclus in obiectivele pentru anul 2020 il reprezinta refacerea 
zonelor verzi ce reprezinta un punct de atrac!ie. relaxare 9i agrement pentru locuitorii 
Municipiului Braila. cat ~i a celor de pe aliniamentele stradale afectate de lucrarile de 
deszapezire efectuate in perioada de iarna. 

3.13. ACTIVITATEA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE 
CALATORI ~I ADMINISTRARE PORTUARA BRAILA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 
Serviciul de Transport Public local de Calatori ~i Administrare Portuara Braila 

s-a infiintat in urma comasarii prin fuziune a Serviciului Public de Administrare 
Portuara ~i Transport Naval Braila cu Serviciul de Transport Public local de Calatori 
Braila. in baza HClM nr. 286/2010. 

Activitatea acestuia s-a desfa~urat conform HClM 620/21.12 .2017 . structurata 
pe doua birouri: Supraveghere 9i Control 9i Financiar - Contabilitate insumand 7 
compartimente. cu un total de 21 de angajali dintr-un total de 23 de posturi, axata pe 
cele doua componente de baza: 

1. Activitatea de organizare. monitorizare ~i autorizare transport public local 
de calatori ~i a celorlalte activita!i de transport conform legii 92/2007 cu 
modificarile 9i completarile ulterioare. 

2. Activitatea de monitorizare ~i autorizare transport naval in zona de 
administrare in cadrul portului Braila (inca neautorizata) . 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2018 
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in anul 2019, Serviciul de Transport Public local de Calatori ~i Administrare 
Portuara Braila ~i-a continuat activitatea in conformitate cu: 

- HClM nr. 349/30.11.2007 cu modificarile I?i completarile ulterioare, H.C.L.M. 
507/30,09,2019 , H.C.l .M. nr. 342/21 .11 .2008 , H.C.l.M. 343/21.11 .2008 , H.C.l.M. 
nr. 344/21.11 .2008, HClM 39/27 .02.2009 , H.C.L.M . nr. 130/30.05.2014, H.C.L.M. 
nr. 282/27.10 .2015 , HClM nr. 620/21 .12.2017, precum ~i punerea in practica a 
prevederilor legale ale: legii nr. 92/2007 cu modificarile I?i completarile ulterioare, 
legii nr. 51/2006 republicata, O.G. nr. 27/2011 . 

De asemenea, Serviciul de Transport Public local de Calatori ~i Administrare 
Portuara a avut in vedere punerea in aplicare a prevederilor H.C.L.M. 
175/18 .06.2010 , H.C.L.M. 176/18.06.2010, H.C.l.M. 177/18.06,2010 , H.C.l .M. 
178/18.06.2010 I?i H.C.l.M. 128/30.03.2018 care reglementeaza actuala activitate de 
transport public local de calatori pe traseele principale ~i secundare. 

Activitatea de transport public 
Activitatea de transport public de calatori in Municipiul Braila a fost 

desfa~urata in anul 2019 de catre SC Braicar SA pe 13 linii de autobuz I?i 4 linii de 
tramvai. 

De men\ionat este faptul ca in cursul anului 2019, parcul de autobuze al SC 
Braicar S.A. s-a innoit cu 15 de vehicule, ceea ce a condus atat la crel?terea 
capacita\ii de transport cat I?i la imbunata\irea conditiilor de confort I?i siguran\a a 
calatorilor. Este de men\ionat faptul ca in perioada 2016 - 2019 parcul de autobuze 
al Braicar a inglobat un numar de 52 de vehicule noi. 

Totul?i, al?a cum se desprinde din sugestiile ~i reciamatiile cetatenilor care nu 
au fost numeroase, au existat probleme in asigurarea frecven\ei mijloacelor de 
transport ale SC Braicar S.A. pe anumite trasee la anumite ore, fapt care a condus la 
monitorizarea mai atenta a respectarii graficelor de circula\ie I?i informarea prompta a 
conducerii operatorului pentru luarea masurilor care se impuneau. 

De asemenea au fost semnalate neajunsuri in ceea ce privel?te starea de 
cura\enie a vehiculelor, comportamentul unor I?oferi I?i condi\iile se al?teptare in 
sta\iile de imbarcare-debarcare. Toate aceste aspecte au fost I?i sunt in aten\ia 
STPlCAP care, impreuna cu autorita\ile locale I?i conducerea SC Braicar SA, depune 
eforturi in vederea rezolvarii lor. 

Un obiectiv important in crel?terea calita\ii serviciului de transport public de 
calatori a fost atins prin definitivarea 9i inaintarea spre avizarea Consiliului 
Concuren\ei a Contractului de Servici i Publice pentru transportul local de calatori in 
Municipiul Braila. 

Acest contract, intocmit in baza reglementarilor na\ionale 9i ale Uniunii 
Europene, urmare9te sa satisfaca atat nevoia de mobilitate urbana a ceta\enilor 
Municipiului Braila, cat 9i raportul corect intre presta\ia S.C. Braicar SA 9i efortul 
financiar al autorita\ii locale . 

Activitatea de autorizare 

Serviciul de Transport Public local de Calatori i?i Administrare Portuara Braila 
a eliberat in cursul anului 2019 Autorizatii ~i Certificate de inregistrare, dupa cum 
urmeaza: 

1. in anul 2019 au fost eliberate 15 Autorizatii taxi pentru executa rea 
serviciului public de transport persoane in regim de taxi - Autoriza\ii taxi eliberate 
conform procedurii de atribuire a autoriza\iilor taxi 9i 69 Autoriza\ii taxi eliberate 
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urmare a cesionarii acestora Tn favoarea noilor transportatori autorizati, conform Legii 
38/2003, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Pe parcursul anului au fost retrasel modificate Tn urma renuntarilor/cesionarilor 
84 de Autorizatii taxi transport persoane ~i 165 de Autorizatii taxi au fost modificate 
urmare a Tnlocuirilor de autoturisme. Pentru retragerea/modificarea acestora s-au 
em is Dispozi\ii ale Primarului Municipiului Braila. 

La 31.12.2019 erau va labile 880 Autorizatii taxi pentru executarea serviciului 
public de transport persoane, precum ~i 7 Autorizatii taxi pentru executa rea 
serviciului public de transport bunuri, dintr-un numar aprobat de 880 Autoriza\ii taxi 
transport persoane, respectiv 40 Autorizatii taxi transport bunuri. 

De asemenea, Tn luna iulie 2019, a Tnceput campania de primire a 
documentatiei necesara prelungirii autorizatiilor taxi care au avut valabilitate 
31.12.2019. La finalul acestei proceduri au fost depuse dosarele ~i trimise comenzile 
de prelucrare a noilor embleme taxi pentru 656 de Autorizatii taxi transport persoane 
~i 6 Autorizatii taxi transport marfa. Pentru 24 de autorizatii taxi transport persoane ~i 
1 autoriza\ie marfa, nu au fost depuse dosarele Tn vederea prelungirii valabilita\ii. 

2. Pe parcursul anului 2019 au fost eliberate 38 de Certificate de Tnregistrare 
utilaje lente (din care: 35 certificate cu numere noi ~i 3 certificate rescrise - transfer 
prin vanzare-cumparare de utilaje), ~i s-au emis Dispozi\ii de anulare pentru un 
numar de 24 certificate de Tnregistrare, ca urmare a solicitarilor de\inatorilor de 
utilaje (vanzare - cumparare, casare), ajungandu-se la data de 31.12.2019 la un 
numar total de 451 utilaje lente Tnregistrate. 

3. in cursul anului 2019 au fost eliberate 38 Certificate de Tnregistrare 
mopede (din care: 17 certificate cu numere noi ~i 21 rescrieri - transfer prin vanzare
cumpararel Tnlocuire mopedel modificare date identificare), ~i 73 Certificate de 
Tnregistrare au fost anulatel modificate, pentru care s-au em is Dispozi\ii de 
anularelmodificare, la solicitarile de\inatorilor de mopede (vanzare - cumpararel 
dezmembrarel retragere din circula\iel modificare date identificare), ajungandu-se la 
31 .12.2019 la un numar total de 2.209 Certificate de Tnregistrare mopede. 

4. La 31 .12.2019 erau autorizate 3 Dispecerate taxi, care asigurau preluarea 
comenzilor pentru activitatea de taxi. 

5. Ca urmare a prevederilor O.U.G. 21/2019, conform carora Autoritatea 
Rutiera Romana exercita atributiile privind autorizarea transportului Tn regim de 
Tnchiriere, potrivit Legii nr. 38/2003 privind transportul Tn regim de taxi ~i Tn regim de 
Tnchiriere, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pe parcursul anului 2019 au fost 
retrase 44 de Autoriza\ii de transport - copii conforme pentru efectuarea activita\ii de 
transport Tn regim de Tnchiriere, pentru care s-au em is Dispozitii ale Primarului 
Municipiului Braila. Astfel, au ramas valabile 15 Autoriza\ii de transport - copii 
conforme, detinute de un numar de 8 transportatori. 

6. Urmare a modificarilor aduse de Legea nr. 328/2018 pentru modificarea ~i 
completarea Legii nr. 921 2007 - Legea serviciilor de transport public local, 
autoritatile adminstratiei publice locale nu mai au competente sa elibereze autorizatii 
de transport pentru efectuarea serviciilor funerare. Astfel, pe parcursul anului 2019 
au fost retrase, prin Dispozitii emise de Primarul Municipiului Braila, 18 Autoriza\ii de 
transport - copii conforme pentru efectuarea serviciului de transport public local 
efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare. 

Activitatea portuara 
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Activitatea portuara a fost axata pe monitorizarea activitatii de mal, intretinerea 
navelor ~i pontoanelor din exploatare. 

in perioada 26.06 - 23.07.2019 nava « Lacu Sarat » a trecut printr-un amplu 
proces de reparalii in vederea recertificari i, pe care a ob\inut-o in data de 24.07.2019 
pentru 0 perioada de 5 ani. 

in anul 2019 STPLCAP a dotat din surse proprii pontonul navei « Lacu Sarat » 
cu acoperii? nou. Tot din surse proprii s-au executat lucrari de intrelinere (vopsitorie) 
la pontoanele aflate in administrare. 

Rezultatele financiare ale utilizarii navelor aflate in administrarea Serviciului au 
insemnat pentru nava « Lacu Sarat » 0 crei?tere de 37% a veniturilor ( de la 21.461 
lei in 2018 la 29.559 lei in 2019), iar pentru pontonul PA 2765 nave croaziera 0 

crei?tere de 51 % (11 .891Iei in 2018, 17.971 lei in 2019). 
De remarcat este faptul ca, in urma punerii in aplicare a H.C.L.M. 

722/20.12.2018 un numar de 951 de braileni au beneficiat de plimbari de 0 ora pe 
Dunare, la un pre\ acceptabil. 

Sub aspect institutional , s-a oblinut avizarea de catre Consiliul de 
Supraveghere in domeniul naval a Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru 
efectuarea de prestalii pentru terti i?i implicit aprobarea acestora prin H.C.L.M. 
735/23.12.2019. 

Activitatea economico-financiara 

o activitate importanta a constituit-o stabilirea masurilor in vederea indeplinirii 
prevederilor B.v.C.-lui pe anul 2019, apreciind ca , nu am avut niciun capitol cu 
cheltuieli depa~ite . Au fost realizate venituri in valoare de 1.971 .020 lei in crei?tere cu 
23% fala de 2018, iar la capitolul cheltuieli acestea s-au incadrat in limita creditelor 
bugetare aprobate i?i au fost in valoare de 1.971 .020 lei. 

Pentru toate debitele acumulate de al\i operatori de transport (taxi) sau 
beneficiari de servicii portuare, STPLCAP a inaintat un numar de 35 dosare 
instantelor de judecata sau executorilor judecatoresti. 

'in anul 2020, Serviciul de Transport Public' Local de Calatori ~i Administrare 
Portuara are prevazut in B.v.C. venituri in valoare de 1.962.000 lei, cheltuieli in 
valoare de 1.962.000 lei , din care cheltuieli de personal in valoare de 1.448.000 lei. 

in acest an ne propunem reducerea creantelor pe care Ie avem de recuperat 
de la fOi?tii operatori de transport ~i incadrarea stricta in prevederile bugetare. 

3.14. ACTIVITATEA R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LlBERE BRAILA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 
Regia Autonoma "Administralia Zonei Libere Braila" a fost infiin\ata i?i 

func\ioneaza in baza H.G. 330/1994, i?i are ca obiect de activitate administrarea i?i 
exploatarea suprafe\ei declarate zona libera. Regia Autonoma "Administra\ia Zonei 
Libere Braila" are in administrare 0 suprafa\a de 114 ha (4 perimetre) . 

Organigrama prevede un numar de 56 posturi, structurate pe categorii de 
personal, dupa cum urmeaza: 22 personal TESA, 19 dispeceri, 5 muncitori califica\i , 
1 personal navigant, 1 muncitor necalificat i?i 8 personal de conducere. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 
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Obiectul de activitate principal al Regiei Autonome "Administra\ia lonei Libere 
Braila" este administrarea ~i exploatarea suprafe\ei declarate zona libera, conform 
prevederilor art. 6, cap . 2, Anexa 2 la Hotararea Guvernului nr. 330/1994 privind 
infiin\area lonei Libere Braila :;;i a Regiei Autonome "Administra\ia lonei Libere 
Braila". Acest obiect de activitate este corespunzator codului CAEN rev. 2: 6820 -
"inchirierea ~i subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate", Regia 
Autonoma "Administra\ia lonei Libere Braila" desfa~urand, in principal , activita\i de 
inchiriere ~i concesionare a terenurilor de\inute in administrare. 

Sinteza activitiitii pe anul 2018 structuratii pe domenii 

Activitiiti comerciale ;;i de exploatare 
la finele anului 2019 Regia Autonoma "Administra\ia lonei libere Braila" avea 

in derulare un numar de 19 contracte de concesiune ~i 63 contracte de inchiriere. 
Urmare a derularii contractelor de inchiriere, a contractelor de concesiune ~i a 

contractelor cu tertii, la data de 31 .12.2019, s-a inregistrat un numar de 115 licen\e 
de activitate , 224 permise de acces auto ~i un nr. de 9.713 permise de acces 
persoane. 

Regia Autonoma "Administra\ia lonei libere Braila" a inregistrat, pe tot 
parcursul anului 2019, urmiitoarele venituri : 

Redeven\e: 2.383.998 lei ; 
Chirii : 470.664 lei; 
Licente: 200.376 lei; 
Permise: 668.593 lei; 
Sala conferinte : 200 lei; 
Opera\iuni cheiaj: 423.647 lei; 
Refurnizare utilitati: 13.071 lei ; 

Alte activita\i: 59.606 lei . 

Activitiiti de investitii ;;i reparatii realizate 

1. Achizi\ionat ~i montat generator pompe incendiu 12 kW/380V/50 Hz la sediul 
Regiei Autonome "Administra\ia lonei Libere Braila"; 
2. Achizi\ionat ~i montat transformator 250 kVA in Perimetrulll al RA All Braila; 
3. Studiu de fezabilitate - proiectare ~i execu\ie parcare sediu administrativ 
pe un teren cu suprafa\a S = 631 mp; 
4. Studiu de fezabilitate - proiectare ~i execu\ie hala metalica in Perimetrul III al 
Regiei Autonome "Administra\ia lonei Libere Braila" - S = 1.401 mp 
5. Repara\ie modul electronic la bariera automata in Perimetrull al RA All Braila 
6. Repara\ii curente sistem iluminat perimetral - inlocuire 10 becuri lED (5 becuri in 
Perimetrul II, 4 buc in Perimetrul III ~i 1 buc in Perimetrul I) 
7. Decopertare a stratului vegetal ~i intre\inere teren in suprafa\a de aprox 1.600 mp 
in Perimetrul II al A All Braila 
8. Reparat ~i vopsit 27 stalpi ~i 26 panouri de gard in Perimetrulill al RA All Braila 
9. Expertiza tehnica la cheu dana 46 in Perimetrul I al RA All Braila 
10. Realizare bran~ament pentru alimentare cu apa potabila cliidire sediu din str. 
Anghel Saligny nr. 24, Braila. 
11 . Revizii la centrale termice sediu 
12. Revizie la instala\ii de aer condi\ionat 
13. Expertiza tehnica pentru cladire pavilion B privind mansardare ~i montare lift 
14. Revizii ~i repara\ii la mijloacele de lucru ~i infrastructura de utilita\i ale Regiei 
Autonome "Administra\ia lonei Libere Braila"; 
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Traficul de marfuri 
1. Traficul portuar de marfuri in anul 2019 la danele Regiei Autonome "Administratia 
lonei Libere Braila" a fost astfel: 399.931 ,69 tone, din care 283.389,53 tone au fost 
transportate cu nave maritime l?i 116.542,16 tone au fost transportate cu nave 
fluviale; 
2. Traficul rutier de marfuri l?i materiale in anul 2019 in perimetrele regiei a fost de 
136.045,14 tone intrari si 229.976 ,86 tone iesiri; , , 
3. la danele Regiei Autonome "Administratia lonei Libere Braila" a operat un numar 
de 178 nave, dintre care 76 nave maritime l?i 102 nave fluviale. 

Obiective majore pentru anul 2020 
Activitati comerciale l?i de exploatare: 
Redevente: 
Chirii : 
Licente: 
Permise: 
Sala conferinte: 
Operatiuni cheiaj: 
Alte activitati : 

2.546.119 lei; 
441 .268 lei; 
143.100 lei ; 
257.580 lei ; 

200 lei; 
243.270 lei; 

28.117 lei . 

Principalele obiective de investitii ~i reparatii planificate pentru anul 2020 
1. Realizare parcare in Perimetrul I al RA All Braila ; 
2. Proiectare l?i executie parcare la sediul regiei ; 
3. Realizare branl?ament pentru alimentare cu apa in Perimetrul IVai Regiei 
Autonome "Administratia lonei Libere Braila"; 
4. Hala productie I depozitare in Perimetrul III al RA All Braila 
5. Canalizare in Perimetrul II al RA All Braila 
6. Canalizare in Perimetrul I al RA All Braila 
7. Marire capacitate punct de transformare electric in Perimetrul II ; 
8. Extindere l?i inlocuire retea gaze in Perimetrul I; 
9. Modernizare drum in Perimetrul III al RA All Braila 
10. Reabilitare linie CF in Perimetrull (66 ml) ; 
11 . Revizie transformatoare in Perimetrele Il?i II ale RA All Braila 
12. Inspectie tehnica periodica motostivuitor 
13. Revizii l?i reparatii la infrastructura de utilitati din perimetrele Regiei Autonome 
"Administratia lonei Libere Braila"; 

Acestea 5e vor realiza l?i in functie de solicitarile ciientilor sau viitorilor 
utilizatori ai lonei Libere Braila . 

3.15. ACTIVITATEA S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE "DUNAREA" S.A. 
BRAILA 

STRUCTURA COMPANIEI 
S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea SA Braila este operatorul 

regional desemnat pentru Judetul Braila care are dreptul exciusiv de a furniza/presta 
serviciile publice de alimentare cu apa l?i de canalizare in Aria de Competenta 
Teritoriala a Delegatarului. 

Serviciile in exclusivitate cuprind : 
a) captarea, tratarea , transportul , inmagazinarea l?i distributia apei potabile; 
b) colectarea, transportull?i tratarea apelor uzate; 
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c) lucrari de extindere !?i reabilitare in Perimetrul de Distribu\ie a Apei !?i in 
Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate, Pluviale !?i Meteorice. 

Delegarea exciusiva a Serviciilor publice de alimentare cu apa !?i de 
canalizare, precum !?i exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apa !?i de 
canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe intreg teritoriul definit de Aria 
delegarii, pe durata de 49 ani, s-a facut conform Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa!?i de Canalizare nr.670/10.09.2009. 

Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apa !?i de canalizare au 
drept scop asigurarea alimentarii cu apa, canalizarea !?i epurarea apelor uzate pentru 
toti utilizatorii de pe teritoriul localita\ilor Jude\ului Braila !?i trebuie sa indeplineasca la 
nivelul utilizatorilor, in punctele de delimitare/separare a instalatiilor, parametrii 
tehnologici !?i programele de furnizare stabilite in contractele de furnizare precum !?i 
cerintele indicatorilor de performanta aprobati de catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara DUNAREA Braila, in numele autorita\ilor administra\iei publice locale 
asociate. 

Furnizarea/prestarea serviciului se face in conditiile legalitatii depline !?i al 
asumarii raspunderii fa\a de toate actele sau faptele care decurg sau au legatura cu 
activitatea companiei. 

Capitalul social total este 3.538.100 ron divizat in 353.810 ac\iuni a cate 10 
ron fiecare, repartizat pe asociati astfel: 

Actionari Actiuni Valoare 
Cota de participare 

, la profit sip_ierdere 
UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA A MUNICIPIULUI 307.200 3.072.000 86,826263 % 
BRAILA 

UNITATEA ADMINISTRATIV 
46.18C 461 .800 

TERITORIALA A JUDETULUI 13,052203 % 
BRAILA 

43 U.A.T membri asociati in A.D ,I.D. 
Braila cu cate 10 ac\iuni (cota de 430 4.300 0,121534 % 

participare individuala 0,002826%) 
[TOTAL 353.810 3.538.100 100.00% 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2018 
Exercitiul financiar al anului 2019 s-a incheiat cu urmatoarele rezultate 

preliminare economico- financiare : 

REALIZARI 
INDICATORI BILANTIERE 

PRELIMINARE 
A. VENITURI TOT ALE 97.954.333 

din care: 
A.1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 97.698.963 

a.1 .1 Cifra de afaceri neta 70.959.998 
din care: 
-venituri din furnizarea/prestarea serviciilor publice 
de alimentare cu apa ~i de canalizare in aria de 54.597.804 
competente teritoriala a delegatarului Unitatea 
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Administrativ Teritoriala a Municipiului Braila 
A.2. VENITURI FINANCIARE 255.370 

B. CHELTUIELI TOTALE 93.227.582 
din care: 

B.1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care: 91.600.975 
b.1.1 -redeventa UAT Municipiul Braila 2.600 .000 
B.2. CHEL TUIELI FINANCIARE 1.626.607 

C. REZULTATUL BRUT AL EXERCIIIULUI 4.726.751 
Din care: 

C.1 . REZULTAT DIN EXPLOATARE 6.097.988 
C.2. REZUL TAT FINANCIAR -1.371 .237 

D. IMPOZIT PE PROFIT 814.892 
E. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR 3.911.859 

Din care: 
E.1 -dividende datorate actionarului Unitatea 

Administrativ Teritoriala a Municipiului Braila din 
repartizarea profitului net conform prevederilor 
O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la 
societatile comerciale cu capital integral sau majoritar 
de stat 3.396.521 

Produc\ia realizata preliminar In anul 2019 comparativ cu indicatori i 
previziona\i, este urmatoarea: 

AN 2018 

NR. Grad de realizare 

CRT. ACTIVITATE U.M. PREVE- REALIZAT prevederi bugetare an 
DERI preliminar 2018 (preliminar) 

+/- % 

coL6= 

0 1 2 3 4 
coL5= col.4- col.41 

coL3 coL3 x 
100 

1 TOTALAPA 
miimc 11 ,259 11 ,271 12 100.11 
miilei 46,032 46,196 164 100.36 

din care: 
-furnizata In miimc 7,850 7,862 12 100.15 
aria de % 69.72 69.75 0.03 100.05 

1.1 competen\a a mii lei 32 ,864 32,928 64 100.19 
delegatarului 
UAT Municipiul % 
Braila 71.39 71.28 -0.1 1 99.84 

2 TOTAL canal miimc 9,1 58 9,187 29 100.32 
mii lei 23,163 23, 188 25 100.11 

din care: 

2.1 
-prestat In aria miimc 8,579 8,584 5 100.06 

de competenta a % 93.68 93.44 -0.24 99.74 
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delegatarului 
UAT Municipiul 

Braila 
mii lei 21,662 21,670 8 100.04 

% 93.52 93.45 -0.07 99.93 

TOTAL mii lei 69,195 69,384 189 100.27 
VENITURI din 

3 
serviciile de 
alimentare cu 
apa l?ide 
canalizare 
din care: 
-TOTAL 

venituri din 
servicii 
furnizate in 

3.1 aria de mii lei 54,526 54,598 72 100.13 
competenta a 
delegatarului 
UAT Municipiul 
Braila 

% 
78.80 78.69 -0.11 99.86 

col.6-

0 1 2 3 4 
col.5= col.4- col.4! 

col.3 col.3 x 
100 

1 TOTALAPA 
miimc 

11 ,259 11,271 12 100.11 
mii lei 46,032 46,196 164 100.36 

Avand in vedere dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare 
cu apa l?i de canalizare in cadrul ariei de competenta a delegatarului, obiectivul 
principal al activitalii manageriale privind gestionarea eficienta a serviciilor de utilitate 
publica. a fost realizat, asigurandu-se funclionarea sigura 9i eficienta a acestora. 

In gestiunea producerii 9i distribuliei apei, un rol important I-a avut 
preocuparea personalului angajat al companiei pentru eliminarea pierderilor de apa. 

In acest sens s-au asigurat piese de schimb, utilaje 9i materiale, precum 9i 
forta de munca, calificata pentru intervenlii operative in remedierea avariilor. 

Preocuparile pe linia reducerii pierderilor au fost 9i sub aspectul contorizarii 
consumatorilor atat cei mari cat 9i cei mici , inlocuirea contorilor de apa existenli cu 
aparate de masura fiabile, sensibile la fluctuatiile de debit. 

Conform PROIECTULUI R2CF BRAiLA "Achizilia de contori inteligenti 9i 
camine con tori pentru releaua de distribulie apa" realizat din economia BERO in 
suma de 3.141.421,59 euro, conform Actului aditional nr.3 la Contractu I de credit 
incheiat la 21 .03.2017 s-a finalizat : 

- achizilionarea celor 30.175 contori SMART conform contractului "Furnizare 
de contori inteligenli pentru apa rece (cu transmisie radio) de dimensiuni ON variate, 
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inclusiv software, echipamente de comunicare, software !iii hardware pentru citirea 
contorilor !iii instruire" furnizor SC Eisaco Electronic Botosani ; 

- achizitionarea celor 3.000 camine contori complet echipate pentru contori 
SMART conform contractu lui "Achizi\ia de camine, pentru re\eaua de apa, echipate 
pentru contori inteligen\i" furnizor SC Triplast SRL Tiirgu Mure!ii. 

Investi\iile aferente serviciului de alimentare cu apa !iii de canalizare In aria 
de competen\a teritoriala a delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala a 
Municipiului Braila au fost de 4.305.700,82 lei. 

OBIECTIVELE MAJORE PENTRU ANUL 2020 

I. Activitatea de exploatare 
Bugetul de venituri !iii cheltuieli pentru anul 2020 prevede venituri din 

furnizarea/prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa !iii de canalizare In 
lntreaga arie de operare de 79.556 mii lei, din care: 

venituri din furnizarea/prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa ?i de 
canalizare In aria de competenta teritoriala a delegatarului Unitatea Administrativ 
Teritoriala a Municipiului Braila : 61 .591 mii lei. 

In evaluarea veniturilor din exploatare pentru to ate Unita\ile Administrativ 
Teritoriale de pe raza Jude\ului Braila pentru care a fost delegata gestiunea serviciilor 
Operatorului Regional S.C. Compania de Utilita\i Publice Dunarea SABraila, s-a 
avut In vedere: 

- pentru perioada 01.01-30.04.2020 pre\ul unic pentru serviciul public de 
alimentare cu apa potabila !iii tariful unic pentru serviciul public de canalizare , ajustat 
la infla\ie, conform formulei de ajustare a pre\urilor !iii tarifelor pentru serviciile publice 
de alimentare cu apa !iii de canalizare avizata de A.N .R.S.C. prin adresa nr.700464 
din 18.01 .2019, dupa introducerea, prin Act adi\ional nr.21/2019 a formulei de 
ajustare a pre\urilor !iii tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa !iii de 
canalizare In baza cre!iiterii indicelui pre\urilor de consum fa\a de nivelul existent la 
data precedentei ajustari , In Articolul 36 "Pre\urile, tarifele !iii alte surse de venit" din 
Capitolul 1- Sistemul Financiar, Titlul II - Sistemul Financiar !iii Sistemul Contabil
Dispozi\ii Generale din Contractu I de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Apa 
!iii de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 cu modificarile !iii completarile ulterioare; 
acestea au fost aprobate de Asocia\ia de Dezvoltare Intercomunitara "Dunarea" 
Braila prin Hotararea nr.41 din 31 .07.20191n baza Avizului nr.710470 din 30.07.2019 
emis de A.N.R.S.C .; 

- pentru perioada 01.05-31.12.2020 pre\ul unic pentru serviciul public de 
alimentare cu apa potabila !iii tariful unic pentru serviciul public de canalizare estimat 
conform Strategiei de tarifare care presupune ajustari ale tarifelor In fiecare an , cel 
tarziu la data de 1 Mai, atat cu infla\ia cumulata pe ultimul an, cat !iii In termeni reali, 
conform evolu\iei pre\ului unic de producere, transport !iii distributie a apei potabile, 
pentru lntreaga arie de operare !iii a evolu\iei tarifului de canalizare-epurare pentru 
lntreaga arie de operare conform evaluarii financiare !iii economice - Analiza Cost
Beneficiu realizata de consultant In cadrul Contractului "Asisten\a tehnica pentru 
pregatirea Aplica\iei de finan\are !iii a Documenta\iilor de atribuire pentru Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa !iii apa uzata din jude\ul Braila In 
perioada 2014-2020" . 

II. INVESTITII STRATEGICE AFERENTE SERVICIULUI DE • ALiMENTARE CU APA ?i DE CANALIZARE in aria de competenta teritoriala a 
delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Braila 

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila, In calitate de Operator Regional 
beneficiaza de asisten\a financiara nerambursabila acordata prin Programul 
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Opera\ional Infrastructura Mare pentru perioada 2014 - 2020, pentru dezvoltarea 
infrastructurii de apa ~i canalizare in jude\ul Braila, in vederea realizarii investi\iilor 
prevazute in Master Planul revizuit. 

POIM 2014-2020 a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale 
Romaniei identificate in Acordul de Parteneriat 2014-2020 ~i se adreseaza nevoilor 
de dezvoltare din urmatoarele sectoare: infrastructura de transport, protec\ia 
mediului, managementul riscurilor ~i adaptarea la schimbarile climatice, energie ~i 

eficien\a energetica. 
Pentru a fi beneficiarii sumelor alocate prin Programul Opera\ional 

Infrastructura Mare pentru perioada 2014 - 2020, pentru dezvoltarea infrastructurii de 
apa ~i canalizare in jude\ul Braila , autorita\ile locale prin intermediul Asocia\iei de 
Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila impreuna ~i in solidaritate cu Operatorul 
Regional ~i-au asumat participarea la procesul de regionalizare ~i a condi\iilor de 
ob\inere a finan\arii , precum ~i responsabilitatea privind implementarea Proiectului ~i 
atingerea obiectivelor prevazute in acesta . in cazul neatingerii obiectivelor 
Proiectului, implicit nerespectarea condi\iilor de finan\are asumate stabilite, exista 
riscul de a pierde finan\area ~i implicit obligativitatea restituirii sumelor deja acordate. 

Principalele rezultate urmarite prin promovarea investi\iilor in domeniul apei ~i 
apei uzate vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din Directivele Europene 
privind epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/CEE cu modificarile ~i completarile 
ulterioare) ~i calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE cu 
modificarile ~i completarile ulterioare) dupa cum urmeaza: 

• ape uzate urbane colectate ~i epurate (din perspectiva incarcarii organice 
biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 I.e.; 

• serviciul public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in 
condi\ii de siguran\a ~ i protec\ie a sanata\ii , extins la popula\ia din localita\ile cu peste 
50 locuitori. 

DATE GENERALE 
1. Denumirea Proiectului : 
"Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa ~i apa uzata din 

jude\ul Braila in perioada 2014-2020" 

2. Amplasamentul Proiectului : 
Proiectul este localizat in jude\ul Braila ~i trateaza investitii pentru urmatoarele 

Unita\i Administrativ Teritoriale: Consiliul Jude\ean Braila, Municipiul Braila, ora~ele 
Faurei , lanca, Insura\ei , comunele Baraganul, Berte~tii de Jos, Cazasu, Chiscani, 
Ciocile, Cire~u , Dude~ti, Freca\ei, Galbenu, Gropeni, Jirlau, Mara~u , Maxineni, 
Mircea Voda, Movila Miresii, Romanu, Salcia Tudor, Sili~tea, Stancu\a, Surdila 
Gaiseanca, Sutesti, Tichilesti, Ulmu, Vadeni, Victoria , Visani, Zavoaia . 

" I I 

3. Proiectantul obiectivului : 
in data de 11.08.2016 a fost semnat Contractul de asisten\a tehnica cu 

Asocierea SC Greenviro SRL Cluj Napoca (Iider) - FOMTERV'TT Fovarosi Mernoki 
Terveze es Tanacsado Zrt Ungaria (asociat) - ISPE Proiectare ~i Consultanta SA 
(fost Institutul de Studii ~i Proiectari Energetice SA Bucure~ti) (asociat) - SC 
Hidrocanal SRL Bistrita (asociat). 

4. Activitati intreprinse in anul2019 in vederea aprobarii Proiectului : 
~ In data 05.06.2019 CUP Dunarea Braila a depus Studiul de Fezabilitate 

revizuit (mai 2019) al Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa ~i 
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Apa Uzata in jude\ul Braila in perioada 2014 -2020 pentru analiza !iii evaluare catre 
Autoritatea de Management POIM!iii JASPERS (Consultantul Comisiei Europene). 
S-a lucrat la implementarea observa\iilor primite de la JASPERS !iii actualizarea 
Studiului de Fezabilitate. Important de men\ionat este faptul ca procesul de pregatire 
este un proces iterativ, care se finalizeaza prin acordul factorilor implica\i (nota de 
aprobare din partea Autorita\ii de Management pentru POIM din cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene !iii acordul JASPERS), dupa ce se atinge pragul de maturitate 
minim acceptabil pentru a fi promovat spre finan\are, avand in vedere ca acest 
Proiect este un proiect major, in conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului. 

>- In 11 .12.2019, a fost depusa la Agen\ia pentru Protec\ia Mediului Braila 
solicitarea privind revizuirea Acordului de Mediu; 

>- S-au ob\inut toate avizele I acordurile solicitate prin Certificate Ie de 
Urbanism; 

>- Definitivarea Listei de Investi\ii Prioritare pentru lucrarile de investitii in 
sistemele de alimentare cu apa i?i in sistemele de apa uzata la nivelul Municipiului 
Braila ; 

In acest sens, pentru corelarea Proiectului POIM cu proiectele PNDl, 
implementate de Primaria Municipiului Braila, s-a efectuat analiza comparativa a listei 
strazilor prevazute pentru extindere I reabilitare a re\elelor de apa/canalizare cu lista 
strazilor pe care au fost realizate lucrari de asfaltare sau care sunt programate pentru 
asfaltare in perioada urmatoare. 

Urmare celor de mai sus, Consultantul Asisten\a Tehnica , a procedat la 
revizuirea listelor cu strazile din Municipiul Braila pe care se vor executa 
extinderi/reabilitari re\ele de apa/de canalizare in cadrul Proiectului POIM, a evaluarii 
lucrarilor de investi\ii , precum i?i a indicatorilor tehnico-economici aferen\i , rezultilnd 
urmatoarele cantita\i de lucrari: 

Conducte de aductiune - 22.547 m; 
Re\ele de apa - extindere = 1.431 m !iii reabilitare = 18.463 m; 
Re\ele de canalizare - extindere = 14.637 m !iii reabilitare = 28.480 m; 
Interceptare colectoare - 3.500 m. 

In data de 31 .01.2019, prin HClM nr.18, au fost adoptate Listele de Investitii 
Prioritare pentru lucrarile de investi\ii in sistemele de alimentare cu apa i?i in 
sistemele de apa uzata la nivelul Municipiului Braila 

>- Stabilirea solu\iilor tehnice pentru lucrarile de investitii, inclusiv pentru 
Sta\ia de Epurare a Apelor Uzate din municipiul Braila, respectiv realizarea treptei 
tertiare de epurare avansata (denitrificare i?i defosforizare), in vederea conformarii cu 
Directiva 9112711CEE privind epurarea ape/or uzate, precum !iii instala\ia de 
uscare !iii valorificare termica a namolului rezultat de la toate sta\iile de epurare din 
jude\ul Braila . 

5. Activitali ce vor fi intreprinse in anul 2020 in vederea aprobarii lli 
implementarii Proiectului : 

>- Depunerea Studiului de Fezabilitate revizuit !iii a Aplica\iei de Finan\are; 
>- Emiterea Hotarilrilor de Consiliu local privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate !iii a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, aprobarea cofinan\arii 
proiectului (cheltuieli eligibile ~i neeligibile) , punerea la dispozi\ie a terenurilor pe care 
se vor construi/extinde/reabilita noile investi\ii (sta\ie epurare, sta\ie tratare , surse de 
apa) din care sa rezulte ca acestea apartin domeniului public, documente de care 
este condi\ionata semnarea Contractului de Finan\are cu Ministerul Fondurilor 
Europene - AM POIM; 
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>- Aprobarea Aplica\iei de Finan\are ~i semnarea Contractului de 
Finan\are cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru 
POIM; 

>- Ini\ierea procedurilor de achizitie publica pentru contractarea lucrarilor 
de investi\ii ce vor fi realizate in Municipiul Braila. 

6. Beneficii Proiect 
Implementarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apii 

~i Apa Uzata din jude!ul Briiila in perioada 2014-2020 va conduce la: 

- utilizarea ra\ionala a resurselor de apa, prin asigurarea de servicii centralizate 
de alimentare cu apa potabila de calitate, prin optimizarea consumului ~i reducerea 
pierderilor de apa in re\elele de distributie; 

- conservarea, protec\ia ~i imbunata\irea calita\ii mediului prin colectarea, 
epurarea ~i evacuarea corespunzatoare a ape lor uzate din aglomerarile peste 2000 
I.e.; 

- reducerea riscurilor asupra sanata\ii umane ~i protejarea acesteia prin 
epurarea corespunzatoare a apelor uzate; 

- imbunata\irea calitatii apei in cursurile de apa de suprafa\a prin epurarea 
corespunzatoare a apelor uzate menajere inainte de descarcarea lor in emisari 
naturali. 

Lucrarile de investiti\ii finan\ate din fondul "D prop use a se realiza in anul 2020 
pentru Centrul Opera\ional Braila, conform Programului de investi\ii ~i dotari sunt de 
9.736.681 ,00 lei, din care: 

Nr. 
Valoarea 

DENUMIRE INVESTITIII DOTARI planificata 
Crt. 

2020 (LEI) 
Sectiunea 1 - Centru Operational Braila 
Punerea in siguran\a pe timp friguros a retelelor de 

1 distributie apa din fostele centrale sau puncte termice 147.000,00 
(inclusiv 5 containere) 

2 
Inlocuiri re\ele apa-canal, bran~amente ~i racorduri cu grad 

3.041 .555,00 
avansat de uzura si extinderi 

3 Montare 120 hidranti in Municipiul Braila 387.898,00 

4 fnlocuire vane pe conducte magistrale in municipiul Braila 150.000,00 
Achizi\ionare echipamente de calcul (calculatoare laptop-uri, 

5 
servere, imprimante, imprimante laser, hard disk-uri, routere, 465000,00 
servere, switch, sistem pontaj-2 buc, suport tehnic siveco 
pentru stocuri maQazii, juridic, achizitii publice, licente) 

6 Achizitionare unitati neintreruptibile de tensiune (UPS)-IT 110.000,00 
Achizi\ionare echipamente laborator de analize in vederea 
acreditarii laboratorului de microbiologie sta\ia Braila 

7 (autoclava, plita electrica , hota ventila\ie, 2 etuva, ph-metru, 50 .000,00 
2 baia de apa, 2 distilatoare apa, 4 incubatoare,1 balan\a 
analitica) 
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8 
Achizitionare echipamente statii de hidrofor 9i realizare 

486.260,00 
teletransmisii date 

9 Achizitionare 3 autocuratitoare pentru reteaua de canalizare 1.282.080,00 

10 
Aducerea la cota capace camine apa-canalizare 9i guri de 

300.000,00 
scurQere 

11 Achizitionare buldoexcavator - 2 buc. 332.000,00 
Achizitionare contori cu transmitere date la distanta in scopul 

12 reducerii pierderilor prin zonarea sistemului regional in OMA- 1.000.000,00 
uri si monitorizare SP in SCAOA 

13 Achizitie autolaborator cu camera video inspectie canalizare 576.000,00 
14 Autobuz transport persoane 188.500,00 

15 
Achizitionare 9i montare module LoRa pentru asociatii de 

350.000,00 
proprietari , agenti economici si bugetari - 1500 buc. 

16 
Reabilitare 9i modernizare Uzina de apa Braila - montare CT 

60.000,00 
si instalatii term ice 

17 Reabilitare Statie de Tratare Chiscani 150000,00 
Achizitionare 9i montare debitmetru pentru canal deschis 

18 (ultrasonic 9i prag deversor standardizat pentru SPO -SEAU 40.000,00 
Braila) - masura impusa de Apele Romane - 31 .03.2020 
Achizitionare piese de legatura 9i montaj vana ON 1400 pe 

19 conducta de efluent SEAU Braila - masura impusa de Apele 400.000,00 
Romane - 31.12.2020 

20 Revizie SEAU BRAILA 220.388,00 

TOTAL Sectiunea 1- Centru Operational Braila 9.736.681 ,00 

3.16. ACTIVITATEA S.C. BRAICAR S.A. BRAILA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 
S.C. Braicar sa Braila este operatorul de transport public principal din 

Municipiul Braila, are ca actionar unic Consiliul Local Municipal Braila 9i desfa90ara 
activitatea de transport persoane cu autobuze 9i tramvaie in serviciu regula!. 

Prin hotararea Consiliului Local Municipal Braila nr.34/31 .03.1998 s-a infiintat 
S.C. Braicar SA Braila, din reorganizarea prin divizare, a "Regiei Autonome 
Transport in Comun 9i Gospodarire Locala" Braila . 

La acest moment, forma de organizare a societatii este similara cu cea de la 
infiintare, norma speciala aplicabila fiind Legea nr.92/2007 privind serviciile regulate 
de transport public local de calatori. 

In cursul anului 2018 S.C. Braicar SA 9i-a desfasurat activitatea in baza 
organigramei aprobate cu urmatoarea structura functionala : 

- Serviciul Tehnic, Investitii, Achizitii Publice 
- Compartiment baza nautica 

- Serviciul-Financiar-Contabilitate 
- Compartiment Calcul 

- Serviciul Comercial 
- Compartiment Control 
- Birou Contracte, Aprovizionare,Vanzari 

- Serviciul Sanatate 9i Securitate in Munca, Siguranta Circulatiei , Paza 
9i Oezvoltare Ourabila 
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- Birou Resurse umane, Salarizare, Administrativ 
- Birou Exploatare 
- Compartiment Juridic 
- Compartiment Audit CFG 
Structura organizatorica este urmatoarea: 
a) Secfia Transport Electric!jiAuto Radu Negru 
b) Secfia Transport Electric!ji Auto Vidin 

Organizarea generala a societatii comerciale este stabilita astfel incat sa 
permita fiecaruia din cadrele sale de conducere sa cunoasca cu precizie~iprin scris 
definirea activitatilor sale in societatea comerciala ~i gradul sau de responsabilitate. 

Infrastructura de transport electric se afla in proprietatea autoritatii publice 
locale, societatea efectuind prin compartimentele specializate operatiunile de 
intretinere ~i mentinere in functiune a acesteia. 

Sectia Transport Electric ~i Auto Radu Negru functioneaza in Depoul Radu 
Negru, amplasat pe Sos. de Centura nr. 6-8, ~i desfasoara activitati de: 

- transport public de persoane prin servicii regulate cu autobuze ~i tramvaie 
- revizii ~i reparatii pentru parcul propriu de vehicule in baza autorizarii RAR 

cerute de prevederile legale 
- revizii ~i reparatii pentru parcul de tramvaie 
- intretinerea caii de rulare ~i a aparatelor de cale . 
Sectia detine un parc inventar de 72 de autobuze (14 autobuze BMC Probus 

215 SCB, 3 autobuze BMC Neocity, 8 autobuze ISUZU Citibus, 5 autobuze ISUZU 
Novociti , 16 autobuze KARSAN Atak, 4 autobuze marca STEYR (care functioneaza 
cu GPL), 10 autobuze de capacitate mica KARSAN Jest, 2 autobuze VOLVO, 10 
autobuze ISUZU Citiport) ~i 16 tramvaie (4 tramvaie KT4D, 6 tramvaie E1, 6 tramvaie 
S260) intretinut si reparat de un numar de 33 de angajati. 

In cadrul sectiei functioneaza: 
- Atelierul de revizii ~i reparatii autobuze 
- Atelierul de revizii tehnice tramvai 
- Atelierul de intretinere ~i reparatii material rulant 
- Atelierul de intretinere zilnica tramvaie 
In cadrul sectiei se executa intreaga gama de lucrari de reparatii pentru 

echipamentele electrice (motoare) pentru tot parcul de tramvaie aflat in proprietatea 
S.C. Braicar SA 

Activitatea sectiei este organizata in doua schimburi pentru operatiunile de 
revizii ~i reparatii autobuze ~i intretinere ~i revizii tramvaie, un schimb pentru lucrarile 
de intretinere ~i reparatii material rulant, un schimb pentru lucrarile de Intretinere cale 
rulare ~i aparate de cale. 

Atelierele de intretinere ~i reparatii au dotarea tehnica necesara (utilaje de 
prelucrare prin aschiere, utilaje de presat-depresat diverse subansamble, alte SDV
uri) pentru efectuarea intregii game de lucrari specifice operatiunilor de reparatii la 
materialul rulan!. 

In cadrul sectiei se executa operatiunile de intretinere, revizii ~i reparatii pentru 
parcul propriu de vehicule , in conformitate cu autorizarile inscrise in autorizatia 
RAR. 

Sectia Transport Electric ~i Auto Vidin functioneaza in Depoul Vidin amplasat 
pe str. Jderului nr. 2 ~i desfasoara activitati de: 

- transport public de persoane prin servicii regulate cu autobuze ~i tramvaie 
- revizii ~i reparatii pentru parcul de tramvaie 
- exploatare ~i intretinere parc vehicule pentru transport In cont propriu 
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Sec\ia detine un parc inventar de 29 autobuze (5 autobuze BMC Probus 215 
SCB, 2 autobuze BMC Neocity, 4 autobuze ISUZU Novociti, 3 autobuze marca 
STEYR (care functioneaza cu GPL) , 9 autobuze KARSAN Atak, 6 autobuze de 
capacitate mica KARSAN Jest) ~i 7 tramvaie (4 tramvaie GT8 ~i 3 tramvaie S 580) 
Intretinut si reparat de un numar de 22 de angajati . 

in ~adrul sec\iei functioneaza : 
- Formatia de Intre\inere autobuze 
- Formatia de revizii ~i reparatii cupee tramvaie 
- Formatia interven\ii 
- Formatia fir contact - redresare 
In cadrul sec\iei se executa opera\iunile de Intretinere, revizii ~i reparatii pentru 

parcul propriu de vehicule (autobuze, tramvaie, parc auto interventii) . 
Activitatea sec\iei se desfa~oara Intr-un singur schimb pentru activita\ile de 

Intre\inere ~i revizii. 
Sec\ia are dotarea tehnica necesara pentru efectuarea operatiunilor de 

Intre\inere, revizii ~i reparatii tramvaie (mai putin instalatiile ~i echipamentele 
necesare efectuarii probelor de franare) la parcul circulant de vehicule din inventarul 
sec\iei. 

Pe langa traseele de transport In comun deservite, respectiv liniile 2, 3, 4, 5, 
10, 13, 16, 17, 34 , 35, 7, 8, 23, 40 ~i 41 au mai fost deservite pana la data de 
02.12.2019, 3 trasee externe respectiv liniile 6, 11 ~i 14 care asigurau legatura 
municipiului cu satele Lacu Sarat ~i Cazasu. 

Traseele 13, 16, 17, 34 , 35, 7, 8, 23, 40 ~i 41 , sunt trasee secundare atribuite 
direct la SC Braicar SA, prin Hotarari ale Consiliului Local Municipal In vederea 
asigurarii continuitatii serviciului de utilitate publica, pana la data punerii In aplicare a 
Contractu lui de servicii publice de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local de calatori prin curse regulate, auto ~i electric In Municipiul Braila. 

Activitatea de transport persoane se desfasoara In baza licentei de transport 
seria LTP 1060068, valabila de la data de 14.07.2016 pana la 13.07.2026. 

Obiectul principal de activitate al societa\ii este "Transporturi urbane, 
suburbane ~i metropolitane de calatori " cod CAEN 4931 . 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 
Activitatea S.C. Braicar SA Braila s-a desfa~urat potrivit reglementarilor 

stabilite de Consiliul Local Municipal Braila , pe linii de transport, cu tramvaie ~i 
autobuze. 

In Braila, populatia urbana se ridica la circa 180.000 de persoane, iar 
necesitatile de transport se desfasoara pe: 

- trasee principale - autobuze - 5 trasee - 2,3,4,5,10; 
- tramvaie - 4 trasee - 21 ,22 , 24,25; 

- trasee secundare - autobuze -10 trasee - 13,16,17,34,35, 7, 8, 23, 
40, 41 . 

Lungimea traseelor urbane pentru autobuze ~i tramvaie este de: 
- autobuze - 239 Km 
- tramvaie - 82 Km, 

iar numarul statiilor de imbarcare-debarcare pentru autobuze ~i tramvaie este de 183 

Viteza medie de exploatare pe actualele trasee este de: 
- autobuze - 15 Km/h 
- tramvaie - 19,7 Km/h ,iar lungimea medie a interstatiei la transportul urban 

este de 520m. 
in anul 2019 au fost efectuate un numar total de 39,28milioane calatorii. 
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Numarul de angajati pe total societate la 31.12.2019 a fost de 421 salariati. 
Din punct de vedere al structurii de parc aferent S.C. BRAICAR S.A., avem 

urmatoarea situatie: 
- autobuze - 101 buc. - BMC - 19 buc. 

- BMC Neocity - 5 buc 
- ISUZU Citibus - 8 buc 
- ISUZU Novociti- 9 buc 
- KARSAN Atak - 25 buc 
- KARSAN Jest -16 buc 
- ISUZU Citiport- 10 buc 
- STEYR - 7 buc 
- VOLVO - 2 buc. 

- tramvaie - 23 buc. - TATRA KT4D - 4 buc. 
- GT8 -4 buc. 
- E1 - 6 buc. 
- S 260 - 6 buc 
- S 580 - 3 buc 

Unitatile de parcare ~i Intretinere pentru parcul de autobuze ~i tramvaie ale 
S.C. Braicar au fost organizate In cele doua depouri, respectiv Depoul Radu Negru ~i 
Depoul Vidin. 

in cursul anului 2019 societatea a realizat investitii In valoare totala de 
10.590.085 lei. Din aceasta valoare, 9.677.030 lei a fost alocata pentru Innoirea 
parcului auto cu un numar de 10 autobuze de mare capacitate ~i 5 autobuze de 
medie capacitate. 

De asemenea, In anul 2019, prin proceduri conform Legii privind achizitiile 
sectoriale nr.99/2016 ~i a HG nr.394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare, 
actualizate, societatea a achizitionat carburanti (motorina ~i GPL), energie electrica, 
lubrifianti, anvelope, piese ~i accesorii, Servicii de asigurare de raspundere civila 
obligatorie tip RCA pentru Intreg parcul circulant de vehicule, Servicii de asigurare 
calatori ~i bagaje, Serviciul de monitorizare prin GPS a activitatii pentru autobuzele 
achizitionate, upgrade al sistemului de e-ticketing la un numar de 36 autobuze, 
panouri de informare In statii. 

Situatiile financiare ale societatii au termen de finalizare 29 mai 2020. 
Conform datelor preliminare situatia economico-financiara, In anul 2019 a 

S.C. BRAICAR S.A. se prezinta astfel: 
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Nr. INDICATORI 
Buget an 2019 Realizat 

% 
crt. 31 .12.2019 

1 Venituri totale 40.467.010 36.569.299 90,37 
1.1 Venituri din exploatare- 40.452.000 36.545.568 90,27 

din care: 
Venituri din produclia 33.807.000 36.031.903 106,58 
vanduta 
Venituri din subventii 6.036.000 0 0 
Venituri din produclia de 400.000 280.493 70,12 
imobilizari 
Alte venituri din 209.000 233.172 111 ,56 
exploatare 

1.2 Venituri financiare 15.010 23.731 158,10 
2 Cheltuieli totale 40411090 41.837.036 103,52 
2.1 Cheltuieli de exploatare 40411090 41.837.036 103,52 

total , din care: 
2.1.1 Cheltuieli cu bunuri ~i 10150230 11 .961 .122 117,84 

servicii 
2.1.2 Cheltuieli cu impozite, 565.000 529.324. 93,69 

taxe ~i varsaminte 
asilmilate 

2.1.3 Cheltuieli cu personalul 24.256.500 24.018.133 99,02 
2.1.4 Alte cheltuieli de 5.439.360 5.328.457 97,96 

exploatare 
2.2 Cheltuieli financiare 0 0 
3. Venituri nerealizate din 6.036.000 

subventii 

Astfel , conform Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli al SC BRAICAR SA, aprobat 
de Consiliul de Administralie. Adunarea Generala a Aclionarilor ~i de Consiliul Local 
Municipal Braila prin H.C .L.M. nr. 280/2019, Bugetul de Venituri ~i Cheltuieli al SC 
BRAICAR SA pentru anul 2019 a avut in cuprinsul lui la capitolul "Venituri din 
subventii" suma de 6.036.000 lei. 

In aceste condilii faptul ca subventia de 6.036.000 lei nu a fost incasata, de~i 
veniturile din produclia vanduta au fost mai mari cu 6,58%, acestea au fost 
insuficiente insa pentru acoperirea acesteia si realizare de profit. . 

In cazul in care subvenlia prevazuta in Bugetul de Venituri ~i Cheltuieli 
aprobat prin H.C.L.M. nr. 280/2019 era incasata, societatea ar fi avut un rezultat 
pozitiv, astfel nerealizarile au fost de 5.237.737 lei.. 

Cifra de afaceri neta a societalii a avut 0 cre~tere fala de nivelul prognozat in 
Bugetul de Venituri ~i cheltuieli de 2.224.902 lei , respectiv 6,58 %. 

Componentele cifrei de afaceri realizate la 31.12.2019 sunt: 

Indicatori Prevedere an Realizat 
2019 31.12.2019 

1. Venituri din vanzare bilete 6.240.000 6.689.840 
2. Venituri din vanzare 

24.465.000 
26.094.424 

abonamente, din care: 
- abonamente populalie 4.320.000 4.394.533 
- abonamente socia Ie 10.386.000 11.419.757 
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- abonamente persoane handicap 
3.882.000 4.045.437 

- abonamente detinuti politici, 
514.000 542.820 deportati etc 

- abonamente pensionari 50% 721.000 793.114 
- abonamente veterani, 

171000 
182.021 

revolutionari 
- abonamente donatori 12.000 13.529 
- abonamente studenti 33 .000 34.640 

- Abonamente elevi liceu 2.252.000 2.319.504 
- Abonamente elevi sc. 2.174.000 

2.349.069 
generala 
Venituri vanziiri 0 144.983 

3. Imprimate 3000 3738 
4. Venituri din contracte 

2.520.000 2.208.273 transport 
5. Venituri din chirii 169.000 176.943 
6. Venituri din alte activitiiti 410.000 713.701 
TOTAL CIFRA DE AFACERI 

33.807.000 36.031.902 

Potrivit executiei bugetare, in anul 2019 au fost realizate venituri totale de 
36.569.299 lei ~i ch~ltuieli totale de 41 .837.036 lei. In anul 2019, din cauza faptului 
ca nu s-a semnat Contractu I de Servicii Publice intre Primaria Municipiului Braila ~i 
SC Braicar sa in calitate de operator unic de transport in Municipiul Braila, a condus 
la pierderea cumulata de 5.267.737 lei. Prin incheierea contractului, Autoritatea 
locala trebuia sa asigure costurile transportului public regulat plus un profit rezonabil. 

Capitalul social al SC Braicar SA a fost majorat in anul 2019 cu suma de 
4.230.480 lei prin aportul actionarului unic, iar la 31 .12.2019 capitalul social subscris 
~i varsat integral de C.L.M . Braila este de 61.099.090 lei. 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020 

S.C. Braicar SA Braila i~i propune sa imbunatateasca calitatea serviciului de 
transport public local de persoane ca serviciu regulat ~i sa i~i mentina statutul de 
companie stabila economic, dar ~i competitiva, foarte important fiind incheierea cat 
mai repede a Contractului de Servicii Publice. 

Obiectivul principal este acela de a asigura continuarea functionarii unitatii ~i 
a functiilor ei in cadrul restructurat al subunitatilor ~i mentinerea competitivitatii 
activitatii de baza in conditii de eficienta ~i cu potential de dezvoltare. 

Obiectivele strategice ale S.C. Braicar SA Braila sunt in concordanta cu 
strategia locala de dezvoltare a serviciilor comunitare , au in vedere starea generala 
economico-sociala existenta la nivelul municipiului Braila precum ~i respectarea 
reglementarilor legale in materia transporturilor ~i se refera in principalla: 

- Participarea in proiecte cu finantare europeana pentru achizitionarea de 
vehicule ecologice ~i modernizarea ticketingului ~i informarii dinamice a calatorilor 

- Procurare decelerometru pentru verificarea sistemelor de franare a 
mijloacelor de transport 

- Procurare panouri de informare calatori 
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Pentru pregatirea activita\ii de exploatare a unor vehicule electrice (autobuze 
electrice ~i tramvaie electrice) SC BRAICAR sa ac\ioneaza in anul 2020 cu 
urmatoarele investi\ii: 

- Modernizare post trafo STEA Vidin 
- Modernizare post trafo STEA R Negru 
- Bran~ament alimentare sta\ie de incarcare rapida cap linie Vidin 
- Bran~ament alimentare sta\ie de incarcare rapida cap linie Soroli Cola 
- Bran~ament alimentare sta\ie de incarcare rapida cap linie Radu Negru 
- Preocuparea pentru executarea activita\ii de operator intern in condi\ii de 

calitate !;ii eficien\a , concomitent cu servicii de transport pentru agen\ii economici; 
-Perfec\ionarea pregatirii profesionale a tuturor categoriilor de salaria\i, 

specializarea suplimentara a unor categorii profesionale !;ii policalificarea unui numar 
mai mare de salaria\i ; 

- Modernizarea ~i specializarea locurilor de munca in paralel cu imbunata\irea 
condi\iilor de lucru ~I a cre~terii satisfac\iei materiale ~i organiza\ionale ale 
personalului 

- Practicarea unui management bazat pe remodelarea dimensiunilor ~i 

implicarii personalului cu func\ii de raspundere pe toate palierele activita\ii , ~tiut fiind 
faptul ca intreg persona lui este prin specificul activita\ii in slujba ceta\eanului. 

3.17. ACTIVITATEA S.C. "ECO" S.A. BRAILA 

STRUCTURA $1 COMPONENTA 
Potrivit ACTULUI CONSTITUTIV, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ~I 

FUNCTIONARE :;>1 ORGANIGRAMEI, structura societa\ii ~i componen\a serviciilor 
este urmatoarea: 

a) Consiliul de Administra\ie - este compus din 5(cinci) administratori din care 
un administrator este Pre~edintele Consiliului de administra\ie, componenla pusa in 
aplicare ca urmare a implementarii O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernan\a 
corporativa a intreprinderilor publice, conducerea executiva fiind asigurata de catre 
Directorul General. 

b) Compartiment Audit Intern - 1 post 
c) Inginer $ef - 1 post 
d) Oficiul Juridic - 3 posturi 
e) Compartiment Financiar Contabil - 5 posturi 
f) Birou Resurse Umane-Salarizare ~i Administrativ - 7 posturi 
g) Compartiment Control Financiar de Gestiune - 1 post 
h) Compartiment S.S.M. -I.S.U - Proteclie Civila - 1 post 
i ) Serviciul Tehnic - 5 posturi 
j ) Serviciul Comercial - 19 posturi 
k) Serviciul Salubrizare Stradala - 91 posturi 
I ) Serviciul Salubrizare Menajera - 29 posturi 

m) Seclia Mecanizare- Repara\ii ~i intre\inere auto - 50 posturi 
n ) Sec\ia Extractiva - 12 posturi 
0) Compartiment Achizi\ii Publice. - 2 posturi 

TOTAL: 227 posturi din care efectiv la 31.12.2019 au fost ocupate 104 posturi. 

CAPITALUL SOCIAL;;i STRUCTURA ACESTUIA 
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Nr. Ac\ionari Nr. ac\iuni Valoare totala (lei) % 
crt . 
1 C.L.M. Braila 25.180.359 10.072.143,60 lei 99,5427778396%; 

2 Tracon Braila 57.830 23.132 lei 0,2286130568%; 

3 Athena Grecia 57.829 23.131,60 lei 0,2286091036% 

TOTAL 25.296.018 10.118.407,20 lei 100% 
-NOTA: Incepand cu luna decembne 2017, structura ac\/un/lor ~/ ac\/onanatulu/ s-a 

modificat ca urmare a majorarii capita lului social cu aport In numerar, aprobata de 
catre ac\ionarul majoritar C.L.M. Braila prin Hotararea nr. 468/30.1 0.2017, ~i prin 
Hotararea AG.EA nr. 8/03 .11.2017, fiind subscris ~i varsat de catre ac\ionarul 
majoritar, aportul numerar In suma de 9.000.000 lei , ceilal\i doi aC\ionari, 
neparticipand la majora rea capitalului social. 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 STRUCTURATA PE DOMENII 

1. Serviciul public de salubrizare municipala , ca obiect principal de activitate, 
cuprinde: 

activitatea de salubrizare menajera - colectare, transport, spre eliminare, 
de~euri menajere 

activitatea de salubrizare stradalii - manualii, ecologizare ~i stropit mecanic. 
activitatea de deszapezire - mecanica ~i manuala 

a) Activitatea de salubrizare menajerii 

ECO SA BRAILA lsi desfasoara activitatea de salubrizare menajera pentru 
popula\ie In sectorul delimitat de: str. imparatul Traian (exclusiv), P-\a Traian 
(exclusiv), str. Mihai Eminescu (exclusiv), str. 1 Decembrie 1918 (exclusiv), 
str. Ramnicu Sarat (exclusiv), Calea ferata - Braila - Gala\i, str. Eroilor, DN 221 A 
Braila - Gala\i, 90seaua Bacului, Dunare, iar pentru agen\ii economici se presteaza 
serviciulln tot municipiul Braila. 

la 31.12.2019, societatea Inregistreaza 0 crean\a cu titlu de tarif salubrizare 
menajera In valoare de 1.825.274,14 lei, datorata de catre debitori persoane fizice, 
pentru recuperarea careia societatea a efectuat demersuri legale extrajudiciare ~i 

judiciare. 
la 31 .12.2019, societatea Inregistreaza 0 crean\a de 380.343,31 lei, din care 

48.195 lei cu titlu de tarif salubrizare menajera ~i 332.148 lei, penalita\i de Intarziere, 
datorata de asocia\iile de proprietari, iar pentru recuperarea acesteia sunt declan~ate 
~i se afla In curs de solu\ionare procedurile legale potrivit legisla\iei aplicabile In 
materie. 

la 31 .12.2019, societatea Inregistreaza 0 creanta In valoare de 239.834,61 lei 
cu titlu de tarif salubrizare menajera, datorata de catre agen\i economici. 

- la 31 .12.2019, S.U.P.A.G.L. Braila, datoreaza societatii 0 creanta totala In , , 
valoare de 1.905.794,33 lei, reprezentand diferen\e neachitate din facturile lunare 
Intocmite pentru prestarea serviciului de salubrizare menajera, achitate partial de 
catre debitoare, creanta confirmata de catre debitor prin Extrase de cont contabi le 
emise conform O.R.D. M.F.P. nr.2861/2009. 

b) Activitatea de salubrizare strada Iii 
- maturat de baza pentru suprafa\a de = 445.203 m.p.lzi 
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- maturat de intre\inere pentru suprafa\a de = 149.508 m.p./zi 
- intre\inere zone verzi pentru suprafa\a de 350.500 m2/saptamana 
- maturat mecanic = 124.175 m.p./zi 

c) Activitatea Sectiei Mecanizare - Reparatii Auto 
Pe parcursul anului 2019, repara\iile curente s-au efectuat in atelierul ~i hala 

amenajate in suprafa\a inchiriata situata in Braila , 50S Foc~ani km.5 , judo Braila . 

2. Activitatea de la CARl ERA, "DE REA ANTON SULUK" MAcIN, JUD. 
TULCEA ca obiect secundar de activitate 

ECO SA BRAILA de\ine Licen\a de exploatare pentru Cariera Macin ~i are 
concesionata de la Primaria Macin, suprafa\a de 196.700 m2 pe perioada de 20 ani 
cu incepere de la 01.10.2000. 

ECO SA BRAILA poate produce ~i livra , la comanda, 10 (zece) sorturi de piatra 
granit ~i anume: 
- 0-25mm; 0-40mm; 0-63mm; 0-120mm; 25mm-40mm; 25mm -63mm; 25mm-
120mm; 40mm-63mm; 40mm-120mm; 63mm- 120mm. 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019 
a) Realizarea investi\iilor prevazute in B.V.C. 2020. 
b) Continuarea recuperarii crean\elor de la popula\ie cu domiciliul la case, de la 

asocia\iile de proprietari ~i de la agen\ii economici. 
c) Continuarea demersurilor de identificare ~i incheierea de contracte de prestari 

servicii cu agen\ii economici din sectorul arondat. 
d) Dezvoltarea activita\ilor de produc\ie la cariera "Derea-Anton Suluk"-Macin, 

jud.Tulcea ~i finalizarea racordarii punctului de lucru la re\eaua electrica. 

3.18. ACTIVITATEA S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR 
~I TARGURILOR SA BRAILA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 
Potrivit dispoziliilor Hotararii nr.319/27.09.2010 a Consiliului Local al 

Municipiului Braila, cu modificari ~i completari, a fost delegata prin contract gestiunea 
serviciului public de administrare i?i exploatare a pielelor agroalimentare, a targurilor 
i?i oboarelor din municipiu. in baza actului administrativ invocat, societatea APT sa 
Braila asigura in condiliile legii serviciile publice de intrelinere, administrare, 
exploatare a unui numar de 11 piele mixte, Targul Obor i?i activitalile de agrement 
specifice Gradinii Zoologice i?i alte servicii asimilate acestora. 

S.C. APT: S.A: are personalitate juridica, fiind subiect de drept civil i?i comercial , 
cu autofinanlare i?i autogestiune, cu buget propriu , conducere proprie i?i conturi 
bancare proprii , activitatea acestei societali fiind de interes local se desfai?oara in 
baza dispoziliilor prevederilor legale in vigoare aplicabile societalilor comerciale cu 
capital de stat i?i ale actului constitutiv, 

in perioada raportata, conducerea societalii a fost structurata astfel : 
Adunarea Generala a Aclionarilor - 3 (trei) membri 
Consiliul de Administralie - 4 (patru) membri 
in urma Hotararii Adunarii Generale a Aclionarilor, auditul situaliilor financiare 

anuale se efectueaza de SC FINCONS AUDIT SRL reprezentata de dna Savescu 
Jenica conform contractului nr. 3807/31 .05 .2016. 

La 31.12.2019 capitalul social al societa\ii este de 11 .160.700 lei, aport in 
numerar, subscris §i varsat, Societatea APT sa din Braila avand doi aclionari : 
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Consiliul Local Municipal Braila , i nsemnand 11.159.700 lei (81 .597 de acliuni 
nominative cu 0 valoare de 100 lei/acliune) ~i Societatea Braicar sa Braila , 
insemnand 1.000 lei (10 de acliuni nominative cu 0 valoare de 100 lei/acliune) . 
In cursul anului 2019 societatea si-a desfa~urat activitatea In baza organigramei 

aprobate avand urmatoarea structura : 
I. Director General avand in subordine: 

- Compartimente distincte: 
- Compartiment audit intem, control intern 
- Compartiment Oficiul Juridic 
- Compartiment resurse umane 
- Compartiment secretariat, relatii cu publicul 
- Compartiment contracte ~i licitatii, achizitii , 
- Compartiment agrement 
- Birou administrare puncte de lucru 

II. Directia Operatiuni Economico - Financiare avand in subordine: 
- Birou Financiar - Contabilitate 
- Compartiment colectare venituri 
- Compartiment aprovizionare desfacere 
- Compartiment gestiuni: magazia centrala, imprimate cu regim special 

III. Serviciu Constructii si Investitii avand in subordine: , , , 
- Compartiment investi\ii 
- Compartiment lntretinere tehnica, repara\ii puncte de lucru 
- Compartiment intre\inere parc auto 
- Compartiment paza puncte de lucru 

Obiectul principal de activitate este codificat CAEN 6820 Inchirierea ~i 
sublnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing, avand In completare ~ i activitali 
secundare diverse, activitali de agrement, activitali specifice gradinilor zoologice etc. 

Sinteza activitatii pe anul 2019 structurata pe domenii: 
Activitatea S.C. APT sa din Braila s-a desfa~urat potrivit reglementarilor legale 

specifice obiectului de activitate al societa\ii , respectand hotararile Consiliului Local 
Municipal Braila cu privire la preturile ~ i tarifele percepute in anul 2019. 

In Braila necesita\ile de consum ale popula\iei sunt asigurate in urmatoarele 
puncte de lucru aflate in toate zonele orasului astfel: 

Piala Centrala Piata mixta 
Piata Concordia Piata mixta 
Piala Microhala Piata mixta 
Piata Saraca Piata mixta 
Piala Viziru Piata mixta 
Piala Apollo Piata mixta 
Piala Radu Negru Central Piata mixta 
Piala Radu Negru Biserica Piata mixta 
Piala Libelula Piata mixta 
Piala Vid in Piala mixta 
Pia(a Doi Cocosi, Fanarie Piala mixta 
TargulObor Agroindustrial 
Parcul Zoologic Agrement 
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• Pentru respectarea obiectului principal de activitate 9i pentru asigurarea 
continuita\ii activita\ii, societatea a asigurat prin structurile proprii , proceduri 9i In 
condi\iile legii Inchirierea bunurilor mobile 9i imobile prin organizarea licita\iilor. 

in sinteza desfa9urarea activita\ii s-a facut respectand obiectul principal de 
activitate prin exploatarea activelor publice special amenajate (cladiri, boxe, module, 
chio~curi, spaiii auxiliare, platouri de piaia) primite In administrare astfel: 

• teren amenajat pentru desfasurarea activitatilor de comert In pietele agro
alimentare, In suprafa\a totala de 9.521 mp din care Inchiriate 7.238,53 mp; 

• 356 de locatii (teren 9i spatii comerciale) din care pentru un numar de 343 de 
locatii sunt Incheiate contracte de Inchiriere; 

• din cele 983 de tarabe destinate Inchirierii In toate punctele de lucru, au fost 
Inchiriate In medie 387 tarabe cu plata lunara anticipat, restul de 595 tarabe 
ramanimd la taxa zilnica. 

• exploatarea zone lor de agrement. 

Investiiiile ~i lucrarile de reparaiii au fost executate In limita aprobarilor din 
buget ~i a disponibilitaiilor existente, vizand urmatoarele obiective: 

Nr.crt Punct lucru Obiectiv investitie Valoare lei 

1. Parc Zoologic Refacere carosabil alei 65.342,00 
pietonale 

Lucrari reparatii 
adaposturi animale 

Montat sistem alarma-
video - Parc Zoo 

2. Piata Montaj pavele 9i 113.750,00 
Concordia amenajare hala branza 

Copertina structura 
metalica 

Reabilitare, 
compartimentare hala 
branza 

3. Piata Centrala DALI - Piata Centrala 103.900,00 
producatori 

DALI - Piata Centrala 
fructe 

4. Piata Microhala DALI - inchidere 36.000,00 
perimetrala 

5. Contract leasing auto - 2 ctr. 16.510,00 

6. Soft program contabilitate 18.650,00 

7. Ciocan demolator 5.500,00 

Total general 359.652,00 
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Referitor la executia bugetului de venituri ~i cheltuieli din anul 2019, 
precizam ca de~i activitatea desfa~urata vizeaza interesul public aceasta trebuie 
privita ~ i analizata atent prin prisma realizarii veniturilor !iii a cheltuielilor societatii 
urmarindu-se asigurarea unui echilibru financiar, necesar desfa!iiurarii activitatii in 
conditii de eficienta ~i profitabilitate. 

Astfel pentru anul 2019 in derularea activitatii de exploatare s-a avut in vedere 
realizarea veniturilor, mentinerea cheltuielilor in limitele Bugetul de venituri !iii 
cheltuieli aprobat de actionari !iii adoptat de Consiliul Local Braila . 

Potrivit executiei bugetare aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, 
in anul 2019 au fost realizate venituri totale in suma de 8.594,79 mii lei si 
cheltuielile totale in suma de 8.537,05 mii lei. Pentru anul incheiat, atat veniturile, 
cat !iii cheltuielile fiind realizate in procent de cca 98%. Cheltuielile s-au efectuat cu 
prudenta, s-a mentinut permanent la nivelul realizarii veniturilor, la sfar!iiitul anului 
2019 societatea obtinand un rezultat brut in suma de 57.74 mii lei !?i un profit net 
in suma de 19.32 mii lei. 

Potrivit executiei bugetare pentru anul incheiat, rezultatul obtinut la incheierea 
exercitiului financiar 2018 este: 

Entitate publica 
Perioada de Venituri Cheltuieli Profit 

raportare totale totale brut 
Societatea APT sa 01 .01 .2019 - 8.594,79 8.537,05 mii 57.74 mii 
Braila 31 .12.2019 mii lei lei lei 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
SC APT sa Braila in perioada urmatoare, cu sprijinul autoritatilor locale, 

urmare!iite in principal continua rea investitiilor in curs incepute in anul 2019 de 
reabilitare !iii modernizare a punctelor de lucru. 

Obiectivele propuse pentru anul 2020 sunt: 
DALI Piata Saraca ( inchidere perimetrala); 
DALI Piata Viziru (modernizare Ireabilitare) 
Proiectare ~i executie lucrari modernizare reabilitare P-ta Halelor Fructe 
Proiectare ~i executie lucrari modernizare reabilitare P-ta Halelor Producatori 
Amenajare Piata gross(actual izare SF, actualizare PT ~i execute lucrare) 
Proiectare ~i executie lucrari inchidere perimetrala Piata Microhala 
Lucrari amenajare P-ta Concordia 
Lucrari reparatii adaposturi Gradina Zoologica 
Achizitie modul P-ta Microhala 
Achizitionare cantare electronice, vitrine frig , copiator, 
Sistem de monitorizare video piete; 
Achizitionarea unui numar de aproximativ 40 de tarabe din fibra , destinate dotarii 
in Piata Saraca , P-ta Viziru; 

Sursele de finantare proprii ~i at rase vor fi conform Bugetului de investitii al 
societatii, care va fi supus avizarii consiliului de administratie, spre aprobare adunarii 
generale a actionarilor !iii spre adoptare de autoritatea locala (Consiliul Local 
Municipal). 

Societatea i!ii i propune sa utilizeze sumele repartizate din profitul net al societatii 
de catre AGA in anii precedenti !iii neutilizate, precum !iii sumele alocate de catre 
actionari pentru efectuarea de investiti. 

Ca !iii 0 concluzie la cele mai sus raportate pentru perioada incheiata (anul 
2019), facem precizarea ca in toata derularea activitatii acestei entitati (societate 
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comerciala, la care 0 unitate administrativ teritoriala este actionar majoritar) se 
impune ca politica manageriala sa fie adaptata cerintelor actuale de piata, derularea 
activitalii necesitand sprijinul permanent al autoritatii deliberative a unitatii 
administrativ-teritoriale, respectiv Consiliului local al Municipiului Braila, pentru a 
putea dezvolta I?i pune in aplicare proiecte cu un impact pozitiv asupra municipiului 
Braila . 

3.19. ACTIVITATEA SPITALULUI DE PSIHIATRIE 
" SF. PANTELIMON" BRAILA 

STRUCTURA ~I COMPONENTA 

Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila este spital de monospecialitate, de 
psihiatrie, fiind singurul spital de aceasta specialitate in judelul Braila , deservind 
populatia intregului judel atat prin secliile cu paturi cat I?i prin ambulatoriul integrat al 
spitalului. 

Prin HGR nr.529/02 .06.2010, s-a aprobat lista unitalilor sanitare publice cu 
paturi pentru care se transfera managementul asistenlei medicale catre autoritalile 
administraliei publice locale, in anexa nr.2, la pozilia 90 , fiind menlionat Spitalul de 
Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila care se preia de catre Consiliul local Municipal 
Braila. 

la data de 14.07.2010 prin Hotararea Consiliului local Municipal Braila nr. 
231 s-a aprobat preluarea managementului asistenlei medicale pentru Spitalul de 
Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila de catre Consiliul local Municipal? Braila, care va 
exercita ansamblul atribuliilor I?i competenlelor transferate de la Ministerul Sanatalii 
potrivit actelor normative in materie. 

Ultima structura organizatorica a spitalului a fost aprobata in I?edinla 
Consiliului local Municipal Braila , prin HClM nr. 97/30 .03 .2017 . 

SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2019 

Servicii medica Ie acordate in cadrul spitalului 
Servicii medicale spitalicel?ti de care beneficiaza asiguralii in cadrul spitalului : 

• servicii medicale spitalicel?ti pentru patologia care necesita 
internarea prin spitalizarea continua (seclii aculi I?i cronici) 

• servicii medica Ie spitalicel?ti acordate prin spitalizare de zi ; 
• servicii medicale acordate in ambulatoriul integrat al spitalului; 
• servicii medicale acordate in Centrul de Sanatate Mintala Adulli 

Structura organizatorica a spitalului 
Serviciile medicale spitalice§ti se asigura de catre corpul medical in cele 4 

sectii de adulti I?i in compartimentul de psihiatrie pediatrica. 
Numarul de paturi aprobat pentru anul 2019 a fost de 410. 
Numarul de paturi in contractare in anul 2019 a fost 390. 
Pe langa acestea, structura spitalului include 12 locuri stalionar de zi , 3 paturi 

insolitori, CSM adulli , CSM copii , ambulatoriu integrat, laboratoare I?i aparat 
functional. 

, In anul 2015 prin HClM 234/27.08.2015 s-a modificat structura spitalului cu 
incadrarea in numarul de paturi aprobat de Ministerul Sanatalii. 

Modificarea a constat in transformarea seC\iei psihiatrie pediatrica in 
compartiment in cadrul secliei psihiatrie 3 cu doar 15 paturi. Acest lucru a fost 
necesar deoarece cheltuielile efectuate erau prea mari fala de veniturile incasate. 

246 



Clasificarea spitalului 
Conform ordinului MS nr. 445/13.05.2011 , spitalul a fost clasificat Tn categoria V. 

Resurse umane 
La data de 31 .12.2019: 
Numar de posturi aprobate = 428 
Numar personal ocupat = 328 
in anul 2019: 
- au Tncetat 9 contracte individuale de munca prin pensionare ~i la cerere 
- au fost ocupate 19 de posturi vacante imperios necesare pentru 
desfa~urarea activitatii. 

Din datele prezentate mai sus se pot constata urmatoarele: 
• personalul angajat medical este sub numarul de posturi aprobate. 
De asemenea au fost stabilite ~i acordate drepturile salariale conform 

legislatiei Tn vigoare. 

Contractarea serviciilor medicale spitalicesti 
Contractarea serviciilor medicale Tn anul 2019 a avut la baza contractul cadru 

~i normele metodologice de aplicare a acestuia privind conditiile acordarii aSistentei 
medicale Tn cadrul sistemului de asigurari socia Ie de sanatate ~i s-a facut avand in 
vedere numarul de paturi contractabile, durata optima de spitalizare, numarul de 
externari , numarul de zile de spitalizare, ICM ~i TCP. Contractarea s-a facut pe tipuri 
de servicii medicale: spitalizarea continua ~i de zi Tn sectii de acuti ~i cronici precum 
~i servicii medica Ie Tn asistenta medicala de specialitate din ambulatoriul pentru 
specialitatile clinice. 

Valoarea contractului pe anul 2019 Tncheiat Tntre spitalul nostru ~i CJAS 
Braila, pentru servicii medica Ie spitalice~ti a fost Tn suma de 16.057.347 lei, suma 
prim ita de la CJAS Braila pentru acoperirea drepturilor salariale acordata prin 
subventii din fondul asigurarilor sociale de sanatate a fost de 17.605.641 lei, iar 
finantarea pentru ambulatoriul de specialitate integrat a fost de 606.007 lei . 

Decontarea serviciilor medicale spitalice~ti 
Pentru serviciile medicale spitalice~ti, decontarea serviciilor prestate s-a facut 

pentru sectiile de acuti pe baza numarului de externari , indice de case- mix ICM ~i 
tarif pe caz ponderat TCP, iar pentru sectiile de cronici , pe baza duratei de spitalizare 
efectiv realizata, numar de externari , numar de zile de spitalizare ~i tarif pe zi de 
spitalizare. 

Sumarul activitatii medicale pe anu12019: 
pacienti externati din spitalizarea continua = 4.900 care au totalizat 
108.624 zile spitalizare 
pacienti externati din spitalizarea de zi = 9.321 
durata medie de spitalizare pe total spital = 21.08, iar pe sectii de acuti = 
8.27 
mortalitate = 0.08% 
consultatii = 17.433, din care 9480 ambulatoriu, 6849 CSM si 1104 
psihologi 
activitate de terapie ocupationala Tn cadrul Programului national de 
Sanatate Mintala - pentru 486 pacienti 

Structura bugetului de venituri ~i cheltuieli 
Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Braila este institutie publica finantata 

integral din venituri proprii ~i functioneaza pe principiul autonomiei financiare. 
Veniturile totale ale anului 2019 au fost de 36.924.590 lei din care: 
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lei: 
1) venituri din prestpri de servicii ~i activitati In suma de 18.694.590 

• venituri din contractele lncheiate cu CJAS 17.207.010 lei 
• venituri din contractele lncheiate cu DSP (medici rezidenti, burse 

medici rezidenti , CSM, programe nationale) 1.357.000 lei 
• alte venituri din prestari servicii 105.580 lei 
• sponsorizari 25.000 lei 
2) subventii din FNUASS pentru acoperirea cre~terilor salariale 

(contract cu CJAS) 17.700.000 lei 
3) subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital 

530.000 lei. 
Ponderea principala (94.54%) a fost detinuta de veniturile provenite din 

contractullncheiat cu CJAS Braila pentru servicii medicale spitalicetti ~i suma primita 
pentru acoperirea drepturilor salariale acordata prin subventii din fondul asigurarilor 
socia Ie de sanatate . 

Cheltuielile totale lnscrise In buget (46.378.000 lei) au avut destinatie precisa 
~i limitata fiind efectuate cu respectarea legislatiei In vigoare. 

Spitalul s-a lncadrat In creditele bugetare aprobate respectand , astfel , 
prevederile Legii 500/2001 privind finantele publice. 

Situatia arieratelor 
La data de 31 decembrie 2019, Spitalul de Psihiatrie "Sf.Pantelimon" Braila a 

lnregistrat "Furnizori neachitati" In suma de 226.511 lei furnizori din activitatea 
curenta. De asemenea s-au lnregistrat furnizori neachitati din activitatea de investitii 
In suma de 653 lei. Furnizorii au fost achitati In luna ianuarie 2020. 

Activitate acreditare, control intern managerial 
Tn anul 2016, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii In Sanatate a 

emis ordinul nr.420/2016 privind lncadrarea spitalului nostru In categoria "Nivel 
acred ita!". 

Program informatic integrat 
S-a urmarit ~i se va urmari permanent dezvoltarea programului informatic 

integrat func\ie de cerin\ele legislative ~i a modificarilor cerute de spital pentru 0 

evidenta cat mai eficienta a datelor medicale ale pacien\ilor, a eviden\ei salaria\ilor, a 
eviden\elor financiar contabile ~i de gestiune. 

Actiuni intreprinse in anul 2019 
• s-a asigurat lntreaga activitate de aprovizionare a spitalului cu cele necesare 

desfa~urarii activitatii, respectiv alimente, medicamente, combustibil, materiale de 
lntre\inere ~i cura\enie, materiale sanitare, reactivi, dezinfectan\i , materiale laborator, 
rechizite, obiecte inventar, etc. 

• finalizare lucrare " reabilitare lmprejmuire incinta spital Calea Calara~ilor 59" 
• modernizare re\ea informatica spital 
• dotari independente 
• achizi\ionare de echipament performant pentru blocul alimentar 
• licen\e antivirus, windows, certificate digitale, licente program 
• efectuarea de reparatii curente ~i igienizari saloane, grupuri sanitare din 

spital 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 
Propuneri investitii 
• sistematizare curte pe verticala Calea Calara~ilor nr.59 (DALI , proiectare ~i 

execu\ie) 
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* amenajare camere de izolare Tn cele doua loca\ii 
* optimizare sistem informatic integrat - echipamente ~i lucrari aferente 
* execu\ie lucrari montare aparate climatizare Tn cele doua loca\ii 
* modernizare re\ea informatica spital 
* repara\ii curente ~i igienizari saloane, grupuri sanitare , spital 
* amenajare rezerve cu grad ridicat pentru pacien\i 
* asigurare confort termic 
* dotari aparatura medicala 

* laborator analize medicale 
* laborator radiologie ~i imagistica medicala 

* dotari independente 
* dotare hardware 
* dotare software ( dosar elecronic al pacientului) 
* licen\e antivirus, windows, certificate digitale, licen\e program. 
Resurse umane 
- dezvoltarea resurselor umane Tn conformitate cu nevoile spitalului 
- organizarea concursurilor pentru posturile vacante ~i temporar vacante Tn 

vederea asigurarii numarului de personal conform normativelor de personal func\ie 
de legislatia Tn vigoare. 

- Tmbunata\irea nivelului de competen\a al personalului prin formare 
profesionala continua . 

- aplicarea Tn mod corespunzator a prevederilor Legii salarizarii nr.153/2017. 
Servicii medicale 
Tmbunata\irea acordarii serviciilor medica Ie acordate prin : 
- spitalizare de zi 
- spitalizare continua 
- ambulatoriu integrat 
- servicii acordate Tn Centrul de Sanatate Mintala 
- continuarea derularii programului de psihiatrie 
Activitate control intern managerial 
Continuarea activita\ilor de control intern ~i demararea procedurilor pentru 

certificarea ISO. 
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