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JuDaTrrL BnA{ov

in conformitate cu dispozitiile art.5 alin.3 din Legea nr.544l2}Ol privind liberul acces la

informaliile de interes public, in virtutea acestei obligalii legale, vd prezentiim raportul de

activitate al aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Braqov, pentru anul 2021.

CABINETUL PRE$EDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BRA$OV

Pentru indeplinirea atribuliilor legale qi a prioritetilor izvor6te din politica de guvernare

local6, preqedintele Consiliului Judelean Braqov are la dispozilie aparatul executiv al Consiliului

Jude[ean Bragov.

Cabinetul Pregedintelui este un birou distinct in cadrul aparatului de specialitate, creat in

baza prevederilor Codului administrativ, aflat in directa subordonare a pregedintelui Consiliului

Judetean (CJ) Bragov.

Cabinetul Pregedintelui CJ Bragov este compus dintr-un qefde cabinet gi 6 (9ase) angajafi

contractuali care sunt numiti 9i eliberali din funcfie de citre pregedintele CJ qi care igi desfigoard

activitatea in baza unui contract individual de muncl pe duratd determinati, incheiat in condiliile

legii, pe durata mandatului preqedintelui Consiliului Judetean.

in subordinea Cabinetului sunt incluse Compartimentul Comunicare, Imagine qi Rela{ii cu

Presa format dintr-un angajat contractual pe perioadd nedeterminati qi Secretariat VicepreEedinli

- cu 4 (patru) posturi de angajafi contractuali pe perioadi nedeterminati.

Personalul de la Cabinetul Pregedintelui CJ Bragov are ca obiectiv stategic asigurarea

tansparentei institulionale, prin intermediul obiectivelor punctuale: prezentarea activitedlor

preqedintelui Consiliului Jude,tean Braqov, vicepreqedinlilor gi instituliei in ansamblu, in mod

obiectiv gi in timp real, pentnr o cdt mai bun6 informare a braqovenilor; asigurarea unei legituri
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directe atdt cu ceti{enii, cat $i cu toate tipurile de asociatiilorganizalii, prin intermediul

audientelor, respectiv al intilnirilor oficiale; implicarea in coordonarea qi organizarea de

evenimente cu impact judefean, nafional gi interna{ional; colaborarea qi comunicarea cu institulii

locale, nalionale gi intemalionale, publice Ei private.

Personalul din cadrul Cabinetului Pregedintelui deserveqte obiectivele Consiliului Judefean

Braqov pe plan local, nafional gi internalional; asigurl cadrul propice pentru ca pre$edintele CJ

si-qi duci la indeplinire at6t atribu{iile prevEzute de lege, cat qi prioritdtile stabilite pentru actualul

mandat; efrcientizeazi relafia dintre pregedinte qi direcliile/serviciile/birourile/compartimentele

de specialitate din cadrul instituliei; mediatizeazd activi0ilile Consiliului Judefean.

Principalele activitili ale personalului din cadrul Cabinetului Preqedintelui CJ Bragov, in

cursul anului 2021 au fost:

- gestionarea Agendei pregedintelui, in sensul intocmirii ei gi comunicirii ei in format electronic

cefie pretedinte;

- informarea permanentE a pregedintelui cu privire la toate aspectele care fin de organizarea qi

desfrqurarea activit6lii sale gi a aparatului executiv al CJ Bragov in ansamblu;

- gestionarea mapelor de corespondenfa ale direcflilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor

de specialitate din cadrul Consiliului Judelean Braqov, prin pregitirea, verificarea qi inregistrarea

documentelor ce trebuie semnate de cihe ordonatorul de credite al instituliei;

- gestionarea adresei oficiale de corespondentd electronicl a pregedintelui;

- intocmirea de rapoarte, procese-verbale, materiale gi informiri, la solicitarea conducltorului

instituliei;

- programarea persoanelor in audienli la pregedinte gi/sau direcfionarea lor direcfiile/sewiciile

care pot rezolva direct problema pentru care se soliciti audienta;

- coordonarea activitililor de comunicare intra 9i interinstitulionali; in acest sens, de la Cabinet

Pregedinte sunt redactate rdspunsuri, comuniciri qi diverse alte tipuri de documente din sfera

corespondenlei intra qi interinstitulionale;

- elaborarea de referate de necesitate pentru achizilia de bunuri gi servicii specifice, precum qi de

referate pentru emiterea dispoziliilor de pregedinte in chestiuni care {in de specificul activitdlii

Cabinet Pregedinte; actualizarea figelor de post, in funcfie de necesittigi;



- urmdrirea conlractelor de achizilie de bunuri Si senticii din sfera de activitate a Cabinetului,

elaborarea documentelor in vederea efectudrii pldlii facturilor;

- coordonarea activitililor de organizare a $edintelor operative, a evenimentelor publice qi a

intilnirilor de lucru;

- participarea la gedinlele Consiliului Judefean Braqov, precum qi la gedinple inteme convocate

de preqedintele CJ;

- organizarea conferin{elor de presi ale conducerii executive a CJ;

- conceperea de comunicate de pres6, declaralii, invitajii, rispunsuri de tipul ,,Drept la replicI",

mesaje de diverse tipuri ale preqedintelui qi, dupl caz, ale vicepregedin{ilor qi personalului de

conducere din executiwl CJ;

- participarea, allturi de conducitorul instituliei, la evenimente publice, intAlniri, gedinle etc.

- primirea unor delegalii oficiale din tari gi striinitate.

Angajalii de la Cabinetul Preqedintelui CJ Bragov au mentinut permanent legitura atit cu

aparatul de specialitate al Consiliului Jude{ean Braqov, cat $i cu reprezentantii institutiilor

subordonate, pentru realizarea unei comuniciri publice cdt mai unitare.

Compartimentul Comunicare, Imagine Ei Relafii cu Presa

O activitate distincti in cadrul Cabinetul Preqedinte CJ Bragov o reprezintii gsa1unig61g6,

gestionarea imaginii institufiei in spatiul public qi a relaliei Consiliului Judefean Bragov cu

instituliile mass-media. Tipurile de activit5li publice la care instituliile mass-media au participat,

la invitajia Compartimentului, sunt:

. conferinple de presi ale conducerii executive a CJ;

. gedin{ele ordinare, extraordinare ;i de indatl ale Consiliului Jude{ean Bragov;

. evenimentele publice organizate de cltre Consiliul Jude{ean Braqov, de citre institugiile

subordonate cu sprijinul CJ Braqov, respectiv cele sub egida Consiliului Judefean Braqov.

in anul 2021, marcat de contextul pandenic dificil, conferintele, gedinlele gi evenimentele

cu prezen{i fizicd orgadzate de CJ Bragov au fost drastic limitate, activitiifile de acest tip trecAnd

in mare majoritate in mediul online.



in intervalul I ianuarie - 31 decembri e 2021 at fost organizate 24 de evenimente:

conferinte de presi/dezbateri, dintre care:

- 14 conferin{e de pres6 ale preqedintelui CJ Adrian-Ioan Vegtea;

- 4 conferinli de presi ale vicepregedintelui CJ Szenner Zoltan;

- I conferinfi de presi a vicepregedintelui CJ TodoricE $erban;

- 2 conferinte de presi comune ale vicepregedin{ilor;

- I conferinlE de presi comuni a pregedintelui CJ gi a vicepregedintelui Todorici $erban;

- I conferinla de presi a directonrlui executiv lmelda Toaso;

- 1 dezbatere publicd pe tema proiectului de buget pe 2021.

Problematica abordati in cadrul conferinlelor de presi a vizat chestiuni de interes public

privind activitatea Consiliului Judetean Bragov, gestionarea pandemiei, investiliile in domeniul

sanitar, derularea proiectelor de investilii in domeniul infrastructurii (etapele realizlrii proiectului

Aeroportului Intemational Braqov, modemizarea drumurilor judetene, modemizarea spitalelor),

derularea proiectelor cu finanfare europeani, prezentarea proiectelor culfurale gi sportive care au

beneficiat de finanfiri nerambursabile acordate din bugetul judetean etc.

Informajiile fumizate jurnaligtilor au fost relatate ulterior in presa scrisi, audiovizualS gi online,

atat la nivel local, c6t gi nagional.

De asemenea, la nivelul Compartimentului au fost redactate qi transmise instituliilor mass-

media 149 de comunicate de presi din partea Consiliului Jude{ean Bragov, plus cele difuzate la

solicitarea instituliilor din subordinea CJ, toate acestea regisindu-se in materiale jurnalistice

refl ectate in mass-media.

Tot de la nivelul Compartimentului au fost furnizate materiale foto-video ilustrative pentru

subiectele comunicatelor de presi, marea majoritate a acestora fiind declaralii filmate ale

pregedintelui 9i vicepregedinlilor CJ.

Jurnaligtilor li s-a facilitat accesul la conducdtorii institufiei penfiu oblinerea de informagii

privind subiecte punctuale, de interes public, altele decAt cele abordate in cadrul conferintelor de

pres6.



in cursul anului 2021, reprezentanlii mass-media au fost convoca{i la toate gedintele

ordinare, qedinle extraordinare qi de indati ale Consiliului Judelean Braqov, realizate in format de

videoconferin(E, fiinduJe asigurat accesul la ordinea de zi gi la materialele supuse aprobdrii.

in scopul diseminirii informaliilor de interes general gi credrii imaginii juste a Consiliului

Jude{ean Braqov in spa{iul public, Compartimentul de specialitate a asigurat actualizarea site-ului

Consiliului Judetean Braqov www.iudbrasov.ro cu 48 de materiale cu caracter informativ

inclusiv ordinea de zi a gedinfelor extraordinare ale CJ Braqov, toate ilustrate cu fotografii, care

reflecti activitatea institutiei din anul 2021. Acestea sunt permanent accesibile publicului.

De asemenea, la secfiunea ,,Consiliul Judelean Braqov in Mass-Media" de pe site-ul

institutiei au fost postate cele mai semnificative articole din mediul online care reflecti intr-o noti

pozitiv6 activitatea Consiliului Jude{ean Braqov, iar sectiunile ,,$tiri", ,,Anunfuri", ,,Evenimente

in desflqurare" gi ,,Proiecte actuale" au fost actualizate.

in acelagi scop, pagina de Facebook a Consiliului Jude{ean Bragov a fost zilnic gestionati

corespunzltor qi actualizatE cu sute de materiale scrise, foto qi video care prezinti activitatea CJ

Braqov qi a instituliilor subordonate. Totodat6, qedintele gi conferin[ele de presi ale Consiliului

Judefean Bragov au fost transmise in dtect pe pagina de Facebook a institugiei.

https l/1www-fapebook. com/Consi liulJudeteauBgsov/

Compartimentul mai gestioneazi doui pagini de Facebook, pagina oficialI a Aeroportului

Intemalional Braqov https://www.facebook.com,/BrasovAimorV gi cea proiectului POCA privind

implementarea ISO & CAF https://www.facebook.com/ISO-CAF-Brasov-1612146705521752/

O activitate importantl in domeniul Social Media a fost qi cea de comunicare online cu

utilizatorii, respectiv rispunsurile institufiei la diverse inhebiri, solicitdri sau comentarii reallzate

de utilizatorii celor trei pagini amintite.

Compartimentul Comunicare, Imagine qi Relalii cu Presa, pe parcwsul anului 2021 a

gestionat derularea a doui contracte de servicii incheiate la nivelul CJ Bragov: ,,Abonamente la

publicaqii periodice pentru direcliile gi serviciile din cadrul Consiliului Jude(ean Braqov, pentru

Centrul Militar Zonal gi Structura Teritoriale pentru Probleme Speciale, in perioada ianuarie -

decembrie 2021" qi,,Servicii de transmitere in direct pe un post de televiziune cu acoperire la

nivelul judeplui Braqov a gedinlelor Consiliului Judetean Braqov Ei a manifestirilor de interes

judefean organizate de Consiliul Judefean Bragov".
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Secretariat Viceprepedinfi

Principalele activitdli ale angajafilor de la Secretariat Vicepregedin{i sunt:

. asigurarea consilierii de specialitate pentru vicepregedinli pe domeniile de activitate coordonate

de acegtia; intocmirea de rapoarte, materiale, situafii $i informlri cu privire la subiectele aferente

domeniilor coordonate;

. organizarea agendei zilnice de lucru a vicepregedi4ilor, {inAnd cont de invita[iile primite,

int6lnirile de lucru stabilite gi solicitirile de audiente;

. primirea gi preg6tirea pentru semnare, de cltre vicepregedinfi, a mapelor de corespondenli ale

direcliilor, serviciilor, compartimentelor de specialitate din cadrul CJ Bra$ov;

. realizarea activititilor legate de audienple pe care vicepregedi4ii le acordl in baza atrib4iilor

legale, precum gi preluarea gi transmiterea citre vicepre$edinli a mesajelor primite din partea

persoanelor fizice gi juridice, in afara programului de audienti;

. realizarea tuturor aspectelor legate de activitatea de secretariat: preluarea apelurilor telefonice,

iffegistraxea gi transmiterea faxurilor, gestionarea coresponden{ei electronice, inregistrarea

corespondenlei repartizate vicepregedinlilor, intocmirea referatelor de necesitate, a comenzilor gi

documentelor de plati, redactarea minutelor gi proceselor-verbale in urma gedinlelor de lucru,

pregdtirea materialelor de lucru, redactarea adreselor solicitate de vicepregedin;i, asigurarea

activitalilor de protocol.

DIRECTIA ECONOMICA

Serviciul Buget

in conformitate cu atribu{iile Serviciului Buget s-au efectuat urmltoarele lucriri:

1. Fundamentarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2021, pe capitole, subcapitole,

trimestre qi secfirrni ale bugetului local al Judelului Bragov, bugetului institutiilor publice qi

activitiifilor finanlate integral sau parfial din venituri proprii, bugetului imprumuturilor inteme

qi bugetului fondurilor exteme nerambursabile;

2. Aprobarea bugetului Judetului Brasov

PrinHCJnr. 107116.04.2021afostaprobatbugetulpropriualJudefuluiBrasovpeanul 2021.

Bugetul general al Judefului Braqov reflectat in anexele w. 1,2,3,4 se prezinti astfel:



- Mii lei -

Nr. anexa Tip de buget Venituri 2021 cheltuieli 2021

I Bugetul local 526.003,42 576.222,89

Deficit buget local 50.219,47

2

Bugetul instituliilor publice gi activitetilor

finanJate integral sau parfial din venituri

proprii

860.294,08 880.375,12

Deficit buget institutii finantate integral sau

partial din venituri proprii
20.081,04

3 Bugetul creditelor inteme 200.000,00 200.000,00

4 Bugetul fondurilor exteme nerambursabile 543,43 772,03

Deficit buget

nerambursabile

fonduri externe
228,60

Buget general 1.s9t.847.26 1.662.376,37

Deficit general 70.529,11

Deficitul bugetului general al Judefului Braqov in sumd de 70.529,1 I mii lei, a fost acoperit

in execufie din excedentul bugetului local, din excedentele bugetelor instituliilor publice qi

activitllilor finanlate integlal sau pa4ial din venituri proprii rezultate la finele anului 2020.

Excedentul total al Judefului Brasov, rezultat la incheierea exerci$ului bugetar al anului

2020, pentru finantarea cheltuielilor secfiunii de func(ionare si dezvoltare, in suma de 64.219,47

mii lei, a fost repartizat astfel:

- suma de 14.000,00 mii lei, pentru acoperirea temporari a golurilor de casi provenite din

decalajele intre veniturile gi cheltuielile secliunilor de funclionare gi dezvoltare, in anul

2021;

- suma de 50.219,47 mii lei, pentru frnanfarea cheltuielilor sec{iunii de dezvoltare, in anul

2021, astfel:

- suma de 1.862,02 mii lei, pentru efectuarea unor lucrdri de remedieri pe drumuri judelene

qi poduri aferente drumurilor jude{ene afectate de calamitdli naturale produse, alocate cu
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destinalie speciali din Fondul de intervenlie la dispozilia Guvemului, Judelului Braqov,

prin HG 531109.07.2020, respectiv HG 718/30.08.2020;

- suma de 48.357,47 mii lei pentru obiective de investilii, proiecte cu finanlare externd

nerambursabild Ei alte cheltuieli ale secliunii de dezvoltare.

La analtza qi fundamentarea bugetului de venituri gi cheltuieli s-a finut cont de sursele de

finanlare prezentate mai sus, propunerile intocmite gi depuse la Consitiul Jude{ean Bragov de

fiecare institulie subordonati qi direcfile de specialitate din cadrul consiliului judelean, precum

qi de legislalia in vigoare.

3. Cheltuielile bugetului local al Judefului Braqov, pe anil2021,a,ulotalizat576.222,89 riilei,
din care:

D Cheltuielile secliunii de funclionare: 236.003,15 mii lei;

) Cheltuielile secgiunii de dezvoltare: 340.219,74 mii lei, din care:

o Pentru sdndtate: 50.377,66 miilei;

o Pentru drumuri gi aeroport: 250.883,71 mii lei.

Judepl Braqov a cuprins in bugehrl de venituri qi cheltuieli pe anul 2021 suma de

120.737 ,54 mii lei reprezentind Proiecte cu finanfare din fonduri externe nerambursabile aferente

cadrului frnanciar 2O I 4 -2020.

4. Cheltuielile bugetului instituliilor publice gi activitililor finantate integral sau pa4ial din

venituri proprii, pe anul 2021, au totalizat 880.375,12 mii lei,

) Cheltuielile secfiunii de frrnctionare: 820.407,30 mii lei;

D Cheltuielile secJiunii de dezvoltare: 59.967,82 mii lei;

5. Veniturile qi cheltuielile bugetului creditelor interne pe anul 2021, au totalizat 200.000,00 mii

lei, din care:

> 156.,148,00 mii lei pentru realizarea AIBG Brago;

> 43.552,00 mii lei pentru drumuri.

6. Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambunabile, pe antl 2021, a\ totalizat 772,03

mii lei. din care:

> 503,09 mii lei pentru proiecte pt invilimint;

> 268,94 mii lei penku proiecie pt culturi.

7. S-au comunicat U.A.T-urilor din Jude! gi directorului Direcfiei Generale Regionale a

Finanfelor Publice Bragov sumele corespunzdtoare cotei de 6%o din impozitului pe venit



estimat a se incasa la bugetul de stat pe anul 2021 pentru sus(inerea programelor de dezvoltare

localS, pentru susfinerea programelor de infrastruchri care necesiti cofinan[are locald,

precum qi pentru cheltuielile de funclionare pe care unitilile administrativ teritoriale din jude1,

in mod justificat, nu le pot finanla din venituri proprii gi din sume defalcate din taxa pe

valoarea adEugati pentru echilibrarea bugetelor locale, precum gi cota de 20% din cote

defalcate din impozitul pe venit si taxa pe valoare adlugati pentru echilibrarea bugetelor

locale, estimate pe anii 2022 - 2024 qi TVA drumuri;

8. Deschideri de credite pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale gi cheltuieli de

capital, pentru Consiliul Jude{ean Braqov gi unit5lile subordonate, lunar sau la solicitarea

Direcfiei de Investilii, intocmind formularele specifice;

) Verificarea qi avizarea deschiderilor de credite;

) intocmirea lunari a notei justificative privind solicitarea sumelor defalcate din TVA;

) intocmirea trimestriall sau dupi caz mai des, a gradului de indatorare a

bugetului Judelului Braqov in urma contracteriilgarantlrii de finanliri rambursabile pe

baza datelor extrase din bugetul local Ei Situaliei privind serviciul datoriei publice locale;

) Modificari ale repartizirii pe trimestre a creditelor bugetare, s-au intocmit referate pentru

emiterea Dispoziliilor de Pregedinte gi s-au operat modificdrile in bugetul de venituri gi

cheltuieli propriu qi al unitililor subordonate;

D S-au intocmit referate privind rectifrcarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli al

Judetului Bragov, bugetului instituliilor publice qi activit5lilor finan{ate integral sau

pa4ial din venituri proprii, pe capitole gi subcapitole bugetare, in baza referatelor

intocmite de direcliile de specialitate din cadrul Consiliului Judefean qi a solicitiirilor

uniteflor din subordinea Consiliului Jude{ean

) Situatii privind executia bugetara, lunar si trimestrial (pentru plen);

} intocmirea proiectului de buget pe anul2022 gi a estimirilor pentru anii

2023-2025

D Situatii privind taxele si impozitele;

9. Urmare analizei lunare a conturilor de execu[ie al Judelului Bragov, s-au luat mdsuri in

vederea gestionirii eficiente a fondurilor publice qi de realizarea obiectivelor propuse pe

anul2021. Astfel s-au transmis adrese cdtre unitilile de sub autoritatea Judefului Braqov gi

citre Direcgiile din cadrul Judelului Bragov, s-au organizat intAlniri cu ordonatorii de credite



ale institutiilor gi cu conducltorii Direcliilor din cadrul Consiliului Jude{ean Braqov ln

vederea analizdrii stadiului de realizare a lucririlor programate qi sumele necesare pAni la

finele anului.

10.in anul 2021, s-au aplicat 14 Hotirfi ale Consiliului Judelean Braqov privind rectificarea

bugetului de venituri qi cheltuieli al Judefului Bragov.

11. Executia bugetara la 3l .12.2021 a bugetului Judetului Brasov:

Din analiza execuliei bugetare la data de 31.12.2021 a bugetului local de venituri $i

cheltuieli al Judelului Braqov, la partea de venituri, din suma de 539.739,55 mii lei, s-au realizat

353.243,25 mii lei, reprezentind un grad de realizare a veniturilor de 65,45 %, dupi cum

un,l]eaza:

- la secliunea de funclionare, veniturile programate in sumi de 259.087,09 mii rei, au

fost realizate in suml de 249.744,11mii lei, respectiv in procent de 96,40 yo;

- la sec{iunea de dezvoltare, veniturile programate in sumE de 280.652,46 mii lei, au fost

realizate in sumi de I 03.499, 14 mii lei, respectiv in procent de 39 ,95 o/o;

Din analiza execufiei bugetare la data de 31.12.2021 a bugetului local de venituri qi

cheltuieli al Judeplui Braqov, la partea de cheltuieli, din suma de 603 .959,02 mii lei, s-au realizat

353.332,19 mii lei, reprezentind un grad de realizare a veniturilor de 58,51 %, dupd cum

umreazi:

- la secfiunea de funclionare, cheltuielile programate in sumi de 259.087,09 mii lei, au

fost realizate in sumi de 192.701,92 mii lei, respectiv in procent d,e 74,38 %o:

- la secliunea de dezvoltare, cheltuielile programate in suma de 3214.871,93 mii lei, au fost

realizate in sumd de 160.630,2'l mii lei, respectiv in procent de 46,58 o/o;

Din analiza executiei bugetare la data de 31.12.2021 a bugetului instituliilor publice qi

activitiililor finanlate integral sau parfial din venituri proprii, prevederile bugetare anuale, la

partea de venituri, in sumi de 847.514,53 mii lei, au fost realizate in sum6 de 717.5g9,19 mii lei,

reprezent6nd un grad de realizare a veniturilor de 84,67%, dupi cum urmeaz6:

- la secliunea de funcfionare, veniturile programate in sumi de 784.898,28 mii lei, au fost

realizate in sumi de 679.303,74 mii lei, respectiv in procent de 86,550/o.

- la secliunea de dezvoltare, veniturile programate in sumi de 62.616,25 mii lei, au fost

realizate in sumi de 38.285,45 mii lei, respectiv in procent de 6l,l5yo.



Pentru bugetul instituliilor publice qi activitililor finanfate integral sau parlial din venituri

proprii, cheltuielile sec{iunii de funclionare au fost efectuate in sumi de 672.413,69 mii lei, fa15

de prevederile anuale de 803.271,18 mii lei, (grad de reafizare de 83,71 %;o), iar ale sec{iunii de

dezvoltare au fost efectuate in sumi de 39.125,82 mii lei, fa15 de prevederile anuale de 64.324,39

mii lei, (grad derealizare de 60,83 %).

Pentru bugetul creditelor interne, din prevederile aprobate pe anul 2021 de 70.615,00 mii

lei, cheltuielile au fost de 59.305,39 mii lei, reprezent6nd un grad de realizare de 83,99 %.

Judeful Bragov in anul 2021 a solicitat Comisiei de Autorizare a imprumuturilor Locale

din cadrul Ministerului de Finan(e, avizarea modificdrii tragerilor aferente proiectelor cu fmanlate

din fonduri exteme nerambursabile (FEN) post aderare, aferente perioadei de programare 2014-

2020, de pe anul 2021 in anul 2022, pentru suma de 129.385,00 mii lei, in vederea asiguririi

sursei de finan{are pentru derularea acestor proiecte. Consiliul Judetean a oblinut avizele CAIL

pentru anul 2022.

Pentru bugetul fondurilor exteme nerambursabile, cheltuielile au fost efectuate in sumd de

637,25 mli lei, fag de prevederile anuale de 929,65 mli lei, (grad de realizare de 68,55 %).

Serviciul Financiar Contabilitate

in anul 2021, in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate s-au desfrqurat urmitoarele activititi:

-asigurarea inregistririi cronologice $i sistematice, prelucrarea, publicarea gi pistrarea

informaflilor cu privire la pozilia financiari, performan(a financiari gi fluxurile de trezorerie atdt pentru

cerinfele inteme ale Consiliului Judelean, cat Si in relaliile cu investitorii, creditorii, clienlii, institulii

publice qi a$ii.

-intocmirea gi asigurarea transmiterii documentelor de plati citre institugiile bancare, primirea gi

verificarea extraselor de cont gi a execuliei bugetare, urmdrind decontarea corespunzdtoare a pl{ilor

qi incadrarea in buget pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole qi aliniate.

-evidenfa contabili sintetic6 gi analitici privind pEtile qi incasdrilor prin trezorerie gi banci, a

cheltuielilor curente qi de capital, intocrnirea figelor de eviden![ analitici qi sintetici, precum gi a

balan,tei de verifi care.

-in perioada 1.01.2021 - 31.12.2021, in cadrul Serviciul Financiar Contabilitate s-au intocmit

un num6r de 5.805 ordine de plati , reprezentand achizilii de bunuri gi servicii, lucreri executate, state

de platii salariati, indemnizalie consilieri judeleni, indemnizalie comisie Autoritatea TeritoriaE de



Ordine Public6, comisie posturi vacante, ac{iuni qi obiective aprobate prin bugetul consolidat al unitdlii

admini strativ-teritoriale.

-angajamentele legale gi bugetare au fost evidenfiate atAt in conturile contabile conform legii

contabilit6lii, cat !i in evidenfa extracontabill, in conformitate cu OM.F.P. m.17921200.2.

-intocmirea statelor de platii, calcularea qi vdrsarea in termen a sumelor citre bugetul de stat qi

bugetul asigurlri loe sociale

-plata salariilor lunar, prin intocmirea ordinelor de plati, alimentarea cardurilor.

-s-au depus lunar declarafia 100-,,privind obligaliile de plati la bugetul de stat,, declaratia 112-

,,privind obliga{iile de plati a contribuliilor sociale, impozitul pe venit Ei eviden{a nominalE a

persoanelor asigurate,, iar la slErqitul anului declaratia informativi 205-,,privind impozitul relinut pe

veniturile cu regim de relinere la sursl pe beneficiari de venit,,

-evidenfa contabil5 analiticd $i sintetici pentru proiectele cu finanlare din fonduri exteme

nerambursabi le postaderare.

-evidenja operativd a incas6rilor gi pliEilor in numerar cu ajutorul registrului de casi,

operaliunii const6nd in chirii, redevente, taxe speciale, taxe autorizare constructii, taxe de formulare,

avize, certificate de urbanism, sume privind recuperarea unor debite, incaslri penalitSli intirziere,

pEli in numerar - avansuri pentru cheltuieli materiale, plifi numerar - cheltuieli deplasdri.

-evidenla contabili analitici gi sintetici operafiunile de intriri/iegiri a materialelor, obiectelor de

inventar, activelor fixe corporale qi necorporale, pe fiecare gestiune in parte.

-intocmirea situaliilor financiare lunare, trimestriale, pe tipuri de bugete (buget local, bugetul

institulilor publice gi activititilor finantate integral sau pa4ial din venituri proprii, bugetul creditelor

interne/externe, bugetuI fondurilor nerambursabile).

-implementarea sistemului nafional de verificare, monitorizare, raportare, gi control al situaliilor

financiare, angajamentelor legale, bugetelor entitelilor publice, FOREXEBUG, administrat de

Ministerul Finanfelor Publice in conformitate cu prevederile ordinului w.51712016 pentru aprobarea

de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de func(ionare a sistemului na{ional

de raportare - Forexebug, cu modificirile gi completirile ulterioare.

-intocmirea qi transmiterea, la Ministerul Finan{elor Publice, lunar, pini in data de 15 a lunii

pentru luna urmitoare, situalia privind datoria publici intemi Si externd a unitdfii administrativ

teritoriale, in baza legislaliei aferente.



-fumizarea documentelor Ei informaliilor necesare in vederea deslEguririi in condilii optime ale

auditurilor interne $i externe.

-organizarea qi efectuarea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public gi privat al

Judefului Braqov, in baza Dispoziliei Pregedintelui nr.720ll 1.11.2021.

-efectuarea operagiunilor de inchidere a exerci{iului bugetar 2021, respectAnd ordinul Ministrului

Finantelor Publice nr.l536l2o2l pentru aprobarea Normelor privind incheierea exerciliului bugetar al

anului 2021.

-intocmirea qi deunerea la D.G.F.P. Bragov, a situaliilor financiare centralizatoare la

31.12.2021, in conformitate cu O.M.F.P. w.612022- privind transmiterea situaliilor financiare anuale

centralizate intocmite de instituliile publice la 31 decembie 2021, OMFP nr.l29l2019 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea gi depunerea situagiilor financiare ale instituliilor

publice la 3l decembrie 2018 gi pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul

contabilit6lii.

DIRECTIA ACHIZITII $I CONTRACTARE

Obiectivul specific al Serviciului Achizi(ii Publice pentru anul 2021 a fost organizarea

adecvata si in conditii de legalitate, a proceselor de achizi(ie publica pentru asigurarea

necesarului de produse, servicii qi lucrari in vederea desfasurarii activitatilor din cadrul

administratiei locale,

ACTIVITATI SI REZULTATE

Pentru indeplinirea obiectivului Organizarea adecvata si in conditii de legalitate, a

proceselor de achizitie publica pentru asigurarea necesarului de produse, servicii si lucrari in

vederea desfasurarii activitatilor din cadrul administratiei locale, firncliorraii din cadrul

Serviciului Achizilii Publice au derulat procesele de achizi$e in conformitate cu prevederile Legii

nr.9812016 privind achizi{iile publice, cu modificirile gi completirile ulterioare gi cu procedurile

operagionale aprobate :

- PO-OI-SAP - Procedura Operafionali privind Realizarea Achizigiilor Directe qi

- PO-12-SAP - Procedura Operalionald privind Procedura proprie de atribuire aplicabili

in cazul serviciilor sociale qi al altor servicii specifice prevlzute in Anexa 2 la Legea

981201 6 privind achiziliile publice



Principiile care au stat la baza atribuirii contractelor de achizilie pubficn au fost cele

instituite de Legea w. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificlrile qi completirile

ulterioare, respectiv nediscriminarea, hatamentul egal, recunoagterea reciproci, transparenfa,

propo4ionalitatea qi asumarea rispunderii.

Pentru indeplinirea acestui obiectiv, funclionarii publici din cadrul Serviciului Achizilii
Publice au desfiqurat urmdtoarele activiti;i :

- elaborarea strategiei de contractare pentru fiecare proceduri de achizilie demaratE;

- elaborarea instructiunilor pentru participan{i, DUAE, model de contract Ei a formularelor;

- incircarea documenta{iei de atribuire in SEAP (Sistemul Electronic al Achizigiilor

Publice) gi elaborarea anunfului de participare;

- elaborarea referatului pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor;

- intocmirea qi transmiterea tuturor documentelor c6tre ANAP in cazul in care procedura

este selectate pentru verificare ex-ante;

- elaborarea gi publicarea rispunsurilor la solicitErile de clarificiri referitoare la

documentatia de atribuire;

- intocmirea tuturor documentelor rezultate in urma evaludrii ofertelor, asigurand

secretariatul comisiilor de evaluare (procese-verbale, anexe, solicit.iri de clarificiri,
rapoarte, comuniciri, etc.);

- elaborarea gi transmiterea spre publicare a anunlurilor de atribuire;

- intocmirea dosarelor achiziliilor publice;

- derularea achiziliilor directe in conformitate cu prevederile Legii nr.98l2}l9 privind

achizifiile publice, cu modificirile qi completlrile ulterioare;

- elaborarea punctelor de vedere la contestafiile depuse in cadrul procedurilor de atribuire

gi transmiterea acestora citre consiliul Nalional de Solulionare a contestatiilor (C.N.S.G.);

- elaborarea bazei de date privind procesele de achizilii derulate gi a contractelor de achizi{ii
publice incheiate la nivelul Judeplui Bragov.

- Incheierea actelor adiSonale la contractele de achizilii publice, dupi caz.

- Elaborarea documentelor referitoare la procesele de achizilie aferente proiectelor finanlate

prin PNDL, POR, POCA.

SITUATIA ACHIZITIILOR PUBLICf, LA NIVELUL ANULUI 2O2I



Numirul de achizitii directe realizate din catalogul SEAP a fost de 491.

in urma intocmirii Programului Anual al Achizifiilor Publice 9i a actualizirii acestuia, in

funcfie de bugetul JudeEului Bragov gi de rectificirile bugetare aprobate pe parcursul anului, in

anul 2021 activitatea funclionarilor publici din cadrul Serviciului Achizilii Publice s-a concentrat

pe rea,lizara procedurilor de achizilie publicn gi a achizigiilor directe, de la inilierea acestora gi

pdni la incheierea conractelor de achizigie publici sau comenzilor, conform legislaliei in

vigoare, cu respectarea etapelor specifice fiecIrui proces de achizilie in parte.

Valoarea totali a achizifiilor a fost in anul 2021 de 613.486.415.59 lei, exclusiv TVA.

Prin intermediul platformei SEAP s-au achizilionat produse, servicii qi lucrdri in valoare

de 577 .207.911,07 lei ceea ce reprezinti peste 94,09 7o din valoarea totali a achizifiilor la nivelul

anului 2021 .

Achizitii 2021

in anul

2021 au

fost

incheiate

f39 de

contracte

de

achizifii

publice in

I online

r offline

valoare totali de 612.273.012,86 lei, exclusiv TVA, astfel :

in anul 202I au fost publicate in SEAP ll anunturi de participare, 1l anunluri de

participare simplificate qi 30 anunfuri de atribuire. Tot in anul 2021 au fost anulate 2 proceduri de

atribuire (o licitalie deschisi qi o proceduri simplificatd) iar 3 proceduri au fost verificate de

ANAP.

94% /



Valoare contracte 2021{mii lei)

I licitatie deschisa

I procedura simplifi cata

r achizitiidirecte

r, negociere

r exceptii

a reofertare

Nr.

Crt.
Numir
contracte
incheiate

Valoare, fara TVA

- lei -

I PROCEDURA SIMPLIFICATA 21

2 LICITATIE DESCHISA 32 516.873.098,02

J NEGOCIERE FARA PUBLICAREA
LTNUI ANLINT DE PATICIPARE

I 3t.224.728,39

4 REOFERTARE (contracte

subsecvente)
J 3t.632.525,64

5 Exceptii ( servicii pazi gi servicii
juridice)

3.550.952,00

6 ACHIZITII DIRECTE 80 3.189.592,06

TOTAL CONTRACTE 2O2O 139 612.273.012,86

3.190

r1.225

r

3.551 hrsrr--

Fs.eorl

Tip Achizifie

25.802.1t6,75

2

515.873



Din totalul de 139 de contracte au fost incheiate 18 contracte de lucrdri, 77 contracte de prestdri

servicii qi 44 contracte de achizilie de produse.

Nr.

crt

Achizitii directe realizate in anul

2021

Numir achizi(ii Valoare. fara TVA

lei -

1 Achizitii directe prin intermediul

catalogului electronic SEAP

410 2.900.170,66

2 Achizifii directe in afara catalogului
electronic SEAP

1.500.824,l3

Total achizifii directe (comenzi+
contracte)

464 4.402.994,79

Achizitii directe 2021

r achizilii directe din catalog SEAP

I a.hizitii directe in afara catalogului SIAP

in anul 2021 au fost incheiate 3 de contracte subsecvente in valoare totali de

31.632.525,@ lei, ftri TVA, toate pentru acordurile cadru in vederea efectudrii lucririlor de

intretinere curentd pe timp de vari gi iarni a drumurilor judefene din administrarea Consiliului

Judelean Bragov .

Durata medie a unui proces de achizilie publici pe categorii de achizilii se prezintii astfel:

- Achizilie direct6: 2-3 zile lucritoare

54



BIROUL CENTRALIZARE ACHIZITII PUBLICE $I STRATEGII

in anul 2020, in cadrul Biroului Centralizare Achizitii Publice gi Strategii s-au

desllqurat urmitoarele activitifi:

f . intocmirea gi actualizarea Listelor de investilii aferente bugetului CJ Braqov gi a instituliilor

subordonate, in urma rectificirilor de buget lunare.

2. intocmirea Anexei I conform Ordinului nr. 614/14.05.2013, la fiecare rectificare de buget,

lunar sau mai des.

3. intocmirea Anexei 2- Proiectul de angajament legal, pentru fiecare contract ce urmeazi a fi
incheiat.

4. Verificarea documenta{iei prezentate Ei avizarea introducerii de obiective in Listele de investilii

proprii c6t gi ale unitililor subordonate Consiliului Judefean Braqov.

5. Verificarea documentaliei prezentate gi avizarea solicitirilor uniteflor subordonate privind

reparaliile curente.

- Procedurd simplificati: 1,5 luni

- Licitalie deschisl: 3,5 luni

- Negociere frrI publicare prealabil6: 5 zile lucritoare

in anul 2021 au fost inregistrate 4 contestatii la CNSC pentru procedurile de atribuire

derulate de Judqul Braqov din care 3 respinse pe fond si una admisa cu dispunere de remedieri.

in 2021 s-a respectat legislalia in vigoare aplicabili in materie de achizilii publice.

Personalul din cadrul Serviciului Achizitii Publice, in indeplinirea atribugiilor gi pentru

surmontarea unor situalii interpretabile din punct de vedere al legislaliei tine legtrtura cu ANAP

din cadrul Ministerului Finanfelor Publice.

Direclia de specialitate a finut in 2021 o evidenli coerenttr qi clartr a procedurilor gi contractelor

atribuite.



6. Verificarea documentaliei prezentate ti avizarea in vederea efectudrii plIlilor pentru obiectivele

de investilii aflate pe Listele de investilii proprii, respectiv ale unitililor subordonate.

4. Centralizarea proceselor de achizilie publici ce reprezintl ,,mul1imea" tuturor proceselor de

achizilie publici care trebuie iniliate gil sau realizate inh-un an bugetar qi care se mateializeazi

in contracte de achizilii de diferite tipuri gi valori monetare. Aceasti ,nultime" de procese s-a

sintetizat in Programul Anual al Achizigiilor Publice (PAAP) sub forma tuturor procedurilor de

atribuire qi/ sau a cumpiririlor directe pe care autoritatea conhactantii le-a derulat in perioada

respectivi .

5. Actualizarea Programului Anual al Achiziliilor Publice (PAAP) de cite ori este nevoie,

premerg6tor demaririi achizifiilor.

6. Pregdtirea documenta{iilor de atribuire Ei desfEgurarea procedurilor/achiziliilor directe de

achizilii publice de bunuri, execulie de lucrdri qi prestiri de servicii la nivelul autoritetii

contractante JudeEul Brasov.

7. Verificarea qi avizarea Strategiilor de contractare, in vederea demaririi procedurilor de achizilie

publici.

8. Participarea in comisiile de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire gi achiziliile

directe efectuate .

9. Centralizarea stadiului realizirii investitiilor .

Informa$i legate de procesul de centralizare a achizi(iilor publice qi strategii:

-S-au intocmit qi actualizat de 3 ori Listele de investitii aferente bugetului Consiliului

Judefean Bragov, ISU, CMZ, STPS, spitalelor din subordinea Consiliului Judelean Braqov,

muzeelor din subordinea Consiliului Judefean Braqov, DGASPC, instituliilor de asistenli socialE

din subordinea Consiliului Judefean Bragov;

- S-au intocmit Anexa 2- Proiectul de angajament legal, pentru contractele ce urmeazi a

fi incheiate pentnr obiectivele din Listele de investilii (36 anexe );

- S-a intocmit Anexa I conform Ordinului nr.614114.05.2013, la 3 rectificiri de buget,

pentnr investi{iile Consiliului Judelean qi ale instituliilor ISU, CMZ, STPS;



!r

-S-a intocmit gi actualizat de 9 ori Programul Anual al Achiziliilor Publice qi de l0 de

ori Programul Anual al Achiziliilor Publice -Anexa privind achiziliile directe, pentru Consiliul

Judepan 9i institqiile ISU, CMZ, STPS;

- S-au solicitat referatele de necesitate privind achiziliile de produse/servicii/lucrdri tuturor

Direcliilor/compartimentelor din cadrul CJ, ISU, CMZ, STPS, spitalele din subordinea

Consiliului Judelean Braqov, muzeele din subordinea Consiliului Judefean Bragov, DGASPC,

instituliile de asisten{d sociali din subordinea Consiliului Judefean Braqov, in vederea intocmirii

Listelor de investilii pentru anul 2022 qia Programului Anual al Achiziliilor Publice pentru anul

2022;

- S-au verificat documentafiile prezentate, respectiv referatele de necesitate, notele de

fundamentare/notele conceptuale, devizele aferente qi s-au emis 36 avize penhu introducerea

obiectivelor in Listele de investilii proprii c6t gi ale unitililor subordonate Consiliului Judefean

BraEov.

in vederea emiterii avizelor favorabile pentru plati s-au verificat documentele justificative

prezentate, respectiv anun;ul din SEAP/fila de catalog SEAP, contractul incheiat, procesele

verbale de receptie, facturile qi alte documente, dupi caz. Din totalul de 174 solicitiri, s-au emis

172 avize favorabile in vederea efectuirii phlilor pentru obiectivele de investilii aflate pe Listele

de investilii proprii, respectiv ale unite,tilor subordonate, incepAnd cu 01.08.2021.



nefavorabile; 2; 1%

Avize plata favorabile;

Avize plata

Avize plati

I Avize plata favorabile r Avize plata nefavorabile I r

Total avize platd202l Avize favorabile Avize

nefavorabile

Valoare

avizate

rnvestltrr

213 21t 2 16.493,445,11 lei

- S-au verificat $i avizat un numdr de 54 strategii de contractare aferente procedurilor de

achizi,tie publicl ale Consiliului Judefean Braqov.

- S-a centralizat, lunar, stadiul realizilii obiectivelor aflate in listele de investilii pentru

Consiliul Judelean Bragov, Inspectoratul pentnr Situalii de Urgenfi, Centrul Militar Zonal,

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Brasov, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov,

Spitalul Clinic de Copii Brasov, Spitalul de Boli lnfectioase Brasov, Spitalul Clinic de Psihiatrie

si Neurologie Brasov, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala

de Pneumoftiziologie Sanpetru - Brasov, Muzeul Judelean de Istorie, Muzeul de Arti, Muzeul de

Etnografie, Centrul Scolar pentru Educatie IncluzivE Bragov, $coala Profesionald Speciall

Codlea, Centrul Scolar pentru Educafie Incluzivi BrIderSicele, Centrul Jud. de Resurse gi

Asisten(I Educationali Bragov, Biblioteca Judeteand ' George Bariliu', DirecJia Generald de

Asisten(I Social5 gi Protecfia Copilului, Serviciul judetean de protectia plantelor, Direclia

2ll;99%



Judelean6 Comunitar6 de Evidenld a Persoanelor Braqov, Direclia de pazi qi ordine, Muzeul Casa

Muregenilor, Scoala Populari de Arte gi Meserii Tiberiu Bredicianu, Centrul Cultural Reduta.

-Personalul din cadrul BCAPS au derulat in anul 2021 au efectuat achizigii directe qi

proceduri de achizilii publice at6t din buget propriu c6t qi pe programe din fonduri structurale;

- Personalul din cadrul BCAPS au participat in ultimul an, ca membri, in comisiile de

evaluare a ofertelor, conform Dispozifiilor primite.

DIRECTIA JURIDICA

in anul 2021, conform Regulamenhrl de organizare gi Func(ionare al aparatului de specialitate al

Consiliului Judelean Bragov, prin Hotir6rea nr.23 7126.07 .2018, activitatea Serviciului Juridic Contencios

a avut in vedere indeplinirea urmdtoarelor atribufii:

l.Reprezentarea a Judetului Bragov, Consiliului Judefean Braqov, Pregedintelui 9i unitifilor din

subordinea Consiliului Judefean Bragov.

in anul 2021, la Serviciul Juridic Contencios s-au inregistrat un numdr de 199 dosare, acestea vizend

stabilirea unor misuri de protecfie pentru minori, litigii privind achiziliile publice, litigii de muncd,

contencios administrativ, insolventd, pretentii, legea nr.l0/2001, constituiri de parte civili in dosare

penale.

Un numir de 100 de dosare au ca obiect anularea certificatelor de incadrare in grad de handicap emise

de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bragov, organ de specialitate in subordinea

Consiliului Judefean Braqov.

Dosarele se afli in diverse stadii de solugionare.

De asemenea s-a formulat ac{iune pentru inscrierea dreptului de proprietate al Judetului Bragov asupra

imobilelor in care funclioneazi Muzeul de Etnografie Braqov -Sicele.

2.Asigurarea de consultanfl juridici comisiilor de specialitate, direcfiilor din cadrul aparatului

de specialitate al Consiliului Judefean Bragov gi a institufiilor din subordinea acestuia

in anul 2021, consilierii juridici au acordat consultanld serviciilor de specialitate pentnr intocmirea

rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hot6riri supuse dezbaterii comisiilor de specialitate 9i

plenului Consiliului Judejean Braqov.



Au fost intocmite contracte la solicitarea compartimentelor din aparatul de specialitate gi au fost avizate

contractele de achizilii publice precum $i alte contracte in care Judeful Bra$ov este parte.

De asemenea s-a acordat consultanli comisiilor de specialitate, la solicitarea acestora precum gi

direcliilor din aparatul de specialitate ale Consiliului Judetean Bragov la intocmirea materialelor pentru

plen sua pentru emiterea unor dispozilii le Preqedintelui Consiliului Jude{ean Bragov.

Consilierii juridici au acordat consultanli gi instituliilor din subordinea consiliului judelean, la solicitarea

acestora, asigurAnd intocmirea actelor procedurale in litgiile in care acestea sunt parte.

3.Solufionarea petifiilor

in anul 202 I au fost repartizate spre solutionare serviciului un numir de I 3 l0 documente, reprezent6nd

acte procedurale in dosarele aflate in evidenta serviciului precum gi cereri formulate de institulii gi

persoane fizice.

Acestea au fost solulionate cu respectarea termenelor legale, prin comunicarea documentelor solicitate

precum gi prin furnizarea infomraliilor solicitate.

Cererile formulate ar vtzal documente din dosarele care au frcut obiectul de aplicare al Legii

w.ll2/1995 sau aflate in arhiva Consiliului Judelean Bragov.

4.Elaborarea unor proiecte de acte normative

in anul 2021 a fost elaborat proiectul de hotirAre gi nota de fundamantare pentru desfiintarea Spitalului

Clinic de Boli Infec{ioase, finalizat prin adoptarea HG de desfiinlare.

De asemenea s-au solicitat sume din fondul de intervenfie la dispozilia Guvemului, pentru obiectivul

de investilii privind aeroportul qi pentru localitif,le din jude!.

Consilierii juridici din cadrul serviciului au fost desemnafi in comisia de disciplind gi comisia paritari,

prin dispozilii ale Pregedintelui Consiliului JudeJean Bragov.

De asemenea, acegtia au fost desemnali in comisiile de evaluare oferte in cadrul procedurilor de

achizifle publicd, in comisiile de concurs gi solulionare a contestafiilor, in cadrul procedurilor de ocupare

sau promovare in funcfiile publice, precum gi unitili de implementare a proiectelor cu finanlare

nerambursabilS, derulate de Consiliul Judelean Bragov.

La nivelul serviciului se intocme$te buletinul lunar legislativ care se incarc6 in re(eaua intranet a

Consiliului Judefean Bragov.



SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI

Serviciul Administrafie Publici Ei Relafii cu Publicul

Serviciul Administra(ie Publici qi Relalii cu Publicul este subordonat Secretarului

Judefului Braqov gi Pregedintelui Consiliului Judelean Braqov.

Atributiile specifice Serviciului Administralie Publici 9i Relafii cu Publicul sunt:

I. Asigurl desfr5urarea gedinlelor consiliului judefean

II. Asigurl indeplinirea procedurilor referitoare la redactarea gi evidenla dispoziliilor emise

de pregedintele Consiliului Judelean Bragov

m. Gestioneazl arhiva Consiliului Judefean Bragov asigur6nd constitufuea, pestrarea,

selectionarea gi conservarea fondului arhivistic

fV. Asiguri implementarea prevederilor legale privind declaraliile de avere, de interese gi a

celor privind accesul la deconspirarea securitigii in ceea ce prive$te membrii consiliului judelean,

iar prin Compartimentul Informare Relalii cu Publicul gi Secretariat ATOP are urmltoarele

atribulii:

I. Atributii privind registratura

II. Atributii privind informarea:

m. Aribulii privind secretariatul ATOP:

in anul 2021 Consiliul Judelean Braqov s-a intrunit in 22 qedinle, din care:

12 gedinle ordinare, l0 qedin{e extraordinare (din care 7 gedinle au fost convocate de indatii)

in vederea desflquririi qedintelor consiliului judefean s-au respectat procedurile previzute

de OUG m.57 /2019 privind Codul administrativ cu modificdrile qi completirile ulterioare, de

regulamentele qi procedurile interne, aspecte care au creat posibilitatea formularii de inteblri $i



interpeliri, exprimEri de opinii, argrunente qi amendamente in legituri cu proiectele supuse

dezbaterii, precum gi exprimarea votului in cunoqtinfE de cauzi.

Pentru buna desfrgurare a gedinJelor comisiilor de specialitate gi a celor ale Consiliului

Judetean Bragov, prin Serviciul Administratie Publicd qi Relalii cu Publicul, s-a asigurat primirea

referatelor iniliate de preqedintele gi vicepreqedinlii Consiliului Judelean Braqov, a rapoartelor de

specialitate intocmite de direcgiile de specialitate din cadrul Consiliului Judefean Bragov, s-au

redactat proiectele de hotir6ri gi apoi, hot6ririle in forma lor hnalf,, cu completlrile qi modificdrile

aprobate de plen, respectAnd dispoziliile legale.

Pe intreg parcursul anului, comisiile de specialitate au colaborat cu personalul din cadrul

aparatului de specialitate al consiliului judelean ln pregdtirea qi firndamentarea proiectelor de

hotir6ri, in vederea susfinerii intereselor judefului Braqov.

Pentru proiectele de hotir"are cu caracter nonnativ au fost realizate activitdgile care ii revin

serviciului in cadrul procedurilor prevezute de Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionali

in administralia publicE, cu modificirile gi completirile ulterioare astfel:

- redactarea proiectelor de hotirdre, a anunplui prin care se aduc la cunoqtinla publicd aceste acte,

a proceselor-verbale de afiqare, evidenla sugestiilor gi recomandirilor venite din partea ceti{enilor

Ei asocialiilor legal constituite, referitor la proiectele de acte normative, redactarea anunfului

pentru dezbaterea publicd, acolo unde este cazul, redactarea minutei dezbaterii publice qi

intocmirea dosarului dezbaterii publice.

Proiectele de hotirire, inscrise pe Proiectul ordinii de zi a gedinlelor de plen au fost puse

la dispozilia consilierilor judefeni, in cadrul qedinfelor comisiilor de specialitate pe suport de

hirtie gi pe suport electronic.

Convocarea membrilor consiliului jude{ean, in vederea participnrii la gedinlele ordinare,

extraordinare sau extraordinare convocate de indate s-a frcut, respectind dispoziliile legale, in

scris qi telefonic, comunicind totodat[ ordinea de zi,, data 9i locul desfEgur[rii qedin(elor, iar

aducerea la cunoqtin(a publicl a acestora s-a fEcut prin mass-media local5 qi prin afiqare pe site-

ul Consiliului Judefean Braqov.

Dupi incheierea qedinlelor s-a asigurat consefilnarea dezbaterilor qi a modului de

exprimare a votului de citre fiecare consilier judelean prin redactarea proceselor-verbale gi a



minutelor, au fost constituite dosarele speciale de EedintS, cuprinzind documentele supuse

dezbaterilor gi hotirdrile adoptate, {inind eviden{a acestora, conform dispoziliilor legale.

Publicitatea proceselor-verbale ale gedinlelor consiliuluijudefean s-a asigurat prin postarea

pe site-ul propriu, precum qi prin depunerea in timp util la comisiile de specialitate.

S-a asigurat de asemenea evidenp hot2iririlor adoptate de consiliul judetean pe format de

hirtie gi electronic precum qi comunicarea qi aducerea la cuno;tint6 a actelor administrative

conform dispoziliilor legale.

in cursul anului 2021 Consiliul Judelean Bragov, in indeplinirea atribuliilor sale, a adoptat

un numlr de 438 de hotir6ri, dupi cum urmeazi:

- aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judefului Bragov pentru peioada202l-2030

-modificarea Master Planului cu privire la "Extinderea qi reabilitarea infrastructurii de api qi api

uzatii in judelele Sibiu qi Bragov";

- actualizarea Monografiei economico-militare a Judefului Bragov;

-aprobarea,,Planului Strategic Institulional (PSD - Judeful Braqov, pentru perioada 2021-2023"

- validarea desemnlrii nominale a membrilor Autoritilii Teritoriale de Ordine Publici Bragov

pentru legislatura 2020-2024

- hotdrdri pentru aprobarea ordinii de zi gi a proceselor - verbale ale Eedinlelor consiliului

judetean;

- hotir6ri privind incetarea de drept a unor mandate de consilier judelean gi validarea unor

mandate noi;

- s-a adoptat modelul legitimaliei de ales judefean in cadrul Consiliului Jude{ean Braqov

in indeplinirea atribu[iilor privind dezvoltarea economico-sociald ajudefului, au fost adoptate

hotirAri privind:

- aprobarea bugetului general al Judefului Bragov, a creditelor d6 angajament pe anul 2021

qi estimirile pe avii2022-2024



repartizarea pe unitEli-administrativ-teritoriale din judel, a sumei corespunzltoare cotei de

6% dn impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat in anul 2020, pentru

susfinerea programelor de infrasffuctur5 care necesiti cofinanlare locali, precum gi pentru

cheltuielile de funclionare

utilizarea excedentului Ei aprobarea rectific6rii bugetului judeplui,

- participarea Judefului Braqov, prin cofinanlare, cu fonduri in cuantum de minimum 10%

din valoarea investi,tiilor propuse de cltre uniti{ile sanitare de interes judefean Ministerului

S[nnt{ii,

- stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor gi autorizafiilor, a taxelor

speciale, precum gi a altor taxe $i tarife pe anul 2021,

- repartitzarea sumelor alocate din TVA descentralizat, pentru implementarea Programului

pentru $coli al Rom6niei pe anul 2021

- scutirea de la plata taxei de gcolarizare pentru 15 (cincisprezece) cursanli talenta(i, dar

lipsili de posibilitefl materiale, din cadrul $colii Populare de Arte qi Meserii ,,Tiberiu

Brediceanu" Bragov, in anul gcolar 2021-2022

- acordarea de stimulente financiare absolvenlilor de gimnaziu qi liceu care au oblinut media

generalI I 0 la Examenul de Evaluare Nalional6 - sesiun ea 2021 , respectiv la Examenul de

Bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2021

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investilii:

,,Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheaqa-Jimborlimita judel Harghita km 0+000-

l8+250", ,,Modemizare DJ l08B: DJ l05B - Minlstirea Brincoveanu - Valea Simbetei, km

0+000-l+400", contract finanlat prin PNDL 2 + Bugetul local aljudefului Braqov, contract

finanfat prin PNDL 2 + Bugetul local al jude;ului Bragov, ,,Modemizare DJ l02G Victoria -
Viqtigoara km 0+900 - 9+900", contract finan at prin PNDL I qi bugetul local al Judefului

Bragov, ,, Reabilitare DJl08 Hirman S6npetru km Gf000-4+380" obiectiv finanlat prin

Bugetul CJ Bragov, ,, Refacere pod DJ l03A km 16+000- deteriorare infrastructurl pod qi

rampe de acces", obiectiv finanlat prin Bugetul C.J. Bragov, "Reabilitare Dl 132 Rupea-

Homorod-Mercheaga-Jimbor- lim. jude{ Harghita l<rn Gl-000-18+250" din PNDL 2 qi bugetul



local al jude;ului Braqov, ,, Pod peste rdul Olt pe DJ105 la km Gr660 in localitatea Voila"

finantat prin PNDL 2 gi Bugetul local al Judeplui Bragov, ,Beabilitare gi modernizare DJ

102I, Valea Doftanei, Judelul Prahova - Bridet, Judetul Braqov" obiectiv finanlat prin bugetul

Companiei Nalionale de Investilii, Judeful Braqov qi Judelul Prahova, "Reabilitare DJ 1068

Vulcan (DJ ll2A) - Holbav km 0+000 - 6+505", obiectiv finantat din bugetul local al

Judefului Bragov, , reabilitare DJIO3D Vigtea de Jos (DNl) - Viqtea de Sus, km 0+000 -
5+106, obiectiv finanfat prin bugetul local al Judefului BraEov, "Modemizare drum

inte{udefean DJ l05A 9i DJ l04D - format din DJ 105A, km 53+000-81+600 9i DJ l04D km

l+960-27+400" - Lot I DJ 105A, km 53+000-81+600, obiectiv finanlat din bugetul local al

Judefului Bragov - Lot II DJ 104D, kn l+960-12+O45,judetul Braqov qi Lot III DJ 104D, km

12+045-27+400, judelul Bragov, "Reabilitare DJ 105 - alunecare de teren pe DJ 105, km.

9+400", contract finanlat prin PNDL 2 Ei bugetul local al Judefului Bragov, precum qi pentru

'Spital modular - seclie exterioari ATI" gi "Modemizare, dotare gi eficientizare energeticl a

corpului S+P+7E+M qi corp extindere (de legitur6) existent intre corpul nou gi corpul vechi

ale Spitalului Clinic de Obstetrici-Ginecologie Dr. I. A. Sbircea Bragov" la faza Proiect

Tehnic qi Detalii de Execulie

De asemenea :

- au fost actualizali indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investilii

"Reabilitare, consolidare qi schimbare de destina{ie a clldirii Olimpia"

- s-a aprobat documentalia qi a indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investilii

"Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilitili care pdrisesc sistemul de

proteclie speciali a copilului (patru locuinle maxim protejate qi un cetru de zi) la nivelul

judelului Bragov" prin reabilitarea ap.l din imobilul situat pe strada Stadionului nr.22,

oraqul Victoria, judelul Bragov, cererea de finantare qi devizul general estimativ pentru

obiectiwl de investilii ,,Modernizare DJ 113 Sinpetru - Preventoriu TBC S6npetru, km

0+000-2+000"

au fost actualizate sumele pentru finanfarea obiectiwlui de investilii "Reabilitare DJ 132

Rupea-Homorod-Mercheaga-Jimbor- lim. judel Harghita km Gf000-18+250" din PNDL 2 9i

bugetul local al judelului Bragov



tn indeplinirea atribuliei privind gestionarea patrimoniului judelulai au fost adoptate

hotfuAri privind:

- aprobarea inventarului bunurilor ce alcituiesc domeniul privat al Judelului Braqov

- modificarea qi completarea unor pozilii din Lista bunurilor de inventar ce alcituiesc

domeniul public al Judefului Bragov,

- neexercitarea &epnrlui de preemliune de cltre judeful Bragov pentnr cumpiftrea unor

apartamente sifuate in imobile monumente istorice;

- aprobarea preluirii gi includerii unor imobile in domeniul public al JudeEului Bragov,

pentru derularea lucrdrii de utilitate publicE de interes judelean : includerea in domeniul

public al judelului Bragov a imobilului teren situat in Oragul Victoria, str. Stadionului nr.

22, in suprafali de 741 m.p.,

- solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. - Municipiul Codlea, in domeniul public

al U.A.T. - Judelul Bragov, a imobilului situat in str. Toamnei nr. 8, ln suprafap de 835

mp, a imobilului situat in Municipiul Codlea str. Scheilor m. 23, in suprafati de 1555 mp;

solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Comuna Hirrnan in domeniul public al

U.A.T. Judepl Bragov a terenului situat in localitatea Hirman, str. Mihai Viteazu w.327,

solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Comuna Tirlungeni in domeniul public

al U.A.T. Judepl Bragov a imobilului (teren qi clldire) situat in localitatea Tirlungeni, str.

Republicii nr.158;

- solicitEri de tecere din domeniul public al statului gi administrarea Instituqiei Prefectului

Judeful Braqov a unor imobile in domeniul public al U.A.T. judepl Braqov.

- solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al U.A.T. Driguq in domeniul public

al U.A.T. Judeful Bragov, pentru denrlarea lucririi de utilitate public6 de interes judelean

,,Modemizare Ei reabilitare drum jude{ean DJ 102 G, Victoria-Viqtigoara, km 0+000-

9+900"

solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al U.A.T. Viqtea in domeniul public al

U.A.T. Judepl Bragov, pentru derularea lucririi de utilitate publicd de interes judelean

,],Iodernizare qi reabilitare drum judelean DJ 102 G, Victoria-Vigtigoara, km 0+000-

9+900"



solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al UAT Comuna Beclean in domeniul

pubtic al Judelului Bragov, pentru derularea lucririi de utilitate publicd de interes judefean

"Modemizare gi Reabilitare drum judefean DJ 109, Beclean (DNl) - Lu[a - Ludigor -
Voivodeni (DJ l03F) Km 0+000 - 9+084"

aprobarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Judeful Braqov in domeniul public al

U.A.T. Municipiul Fagiraq a imobilului tronson de drum cu podul inclus in traseul de drum

situat in Municipiul Fngiraq, in suprafap de 2581 mp,

aprobarea transmiterii IEri plati a unor bunuri mobile, sau mijloace fixe din patrimoniul

Judeplui Braqov in patrimoniul unor U.A.T.-uri din Judelul Braqov;

darea in adminisEare a: imobilului situat in Municipiul Codlea, str. Carpafilor, nr.23, qi a

imobilului situat in Sdcele, sfi. Barajului, nr.84, jud. Braqov, Clidire scoald, aflate in

domeniul public al Judefului Braqov, cdtre Direcfia Generali de Asistenli Sociall gi

Protecjia Copilului Bragov

darea in administare a imobilului "Casa Baiulescu", situat in municipiul Bragov, b-dul

Eroilor nr.33, cdtre Biblioteca Judefeani "George Bariliu" Braqov pentru o perioadi de l0

ani, a imobilului aflat in domeniul public al Judeplui Braqov, situat in oraqul Sicele, b-dul

Bragovului nr.l53, citre Muzeul de Etnografie Bragov;

aprobarea trecerii din domeniul privat al Jude;ului Bragov in domeniul public al Judefului

Bragov a unor imobile;

rectificirii ultimei inscrieri din C.F. gi revenirea la situalia anterioarii inscris5 in cartea

funciari, pentru imobilul situat in Municipiul Bragov, B-dul Eroilor, nr. 5;

aprobarea vAnzlrii unor cabinete medicale stomatologice,

reglementarea modului de utilizare de clhe S.C. CONSILPREST S.R.L. a imobilului

situat in Municipiul Bragov, str. George Coqbuc nr. 2;

aprobarea exproprierii pentru cauze de utilitate publicl a imobilelor proprietate privati

situate pe amplasamentul lucr6rii de utilitate publicd de interes jude{ean "Modemizarea

drumului judetean DJ 108 B: DJ 105 B-MAndstirea BrAncoveanu-Valea SAmbetei, km.

0+000-l+400", a imobilelor proprietate privati situate pe amplasamentul lucrErii de



utilitate publicn de interes judefean "Modemizarea DJ 102 G Victoria-Viqtigoara km.

0+000-9+900".

aprobarea exproprierii pentru cauze de utilitate publicl a imobilelor proprietate privati

situate pe amplasamentul lucririi de utilitate public6 de interes judelean "Modemizare gi

reabilitare drum jude{ean DJ 109 Beclean (DNl) - Lu(a - Ludiqor - Voievodeni (DJ103F)

km 0+000 - 9+084"

ln tndeplinirea atribulici privind gestionarea serviciilor publice din sabordine care prtvesc

domeniul Sdndtate, asistenld sociald pi proteclia copilului s-au adoptot hotdrdri dupd cum

urmeazi:

- aprobarea Regulamentului de organizare qi desfrgurare a evaluirii activitilii managerilor

unitililor sanitare publice aflate in subordinea Consiliului Judelean Braqov aprobarea

Regulamentului de acordare a sumelor reprezentAnd stimulente financiare spitalelor publice aflate

in subordinea Consiliului Jude(ean Bragov, pentru personalul medical gi de specialitate, precum

qi aprobarea cuantumului total lunar al acestora;

- aprobarea criteriilor de evaluare a performanlelor profesionale individuale gi a modelului fiqelor

de evaluare pentru personalul de conducere gi execugie din cadrul spitalelor publice aflate in

subordinea Consiliului Jude(ean Braqov

- aprobarea planurilor strategice de dezvoltare ale spitalelor, a organigramelor, statelor de func[ii

qi regulamentelor

- validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcgiilor de conducere vacante din cadrul

spitalelor, validarea consiliilor de administralie ale unitElitor sanitare publice aflate in subordinea

Consiliului Judelean Bragov

- s-a aprobat: incheierea Protocolului de colaborare inhe Ministerul S5nnt{ii, Municipiul Braqov

gi Judelul Bragov pentru realizarea obiectivului de investilii "Spital Regional de Urgenfi Bragov";

- incheierea Protocolului de colaborare intre Ministerul Sdnitntii, Municipiul Bragov qi Judepl

Bragov pentru realizarea proiectului 'SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE $I

PNELJMOFTIZIOLOGIE BRAgOV";



Ii

- acordul de Parteneriat cu privire la demararea la nivelul Jude;ului Bragov a unui proiect pilot

privind operalionalizarea unui program local de infonnare gi suport pentru mamele aflate in

depresie 9i anxietate perinatall (pre gi post natal5)

- Planul anual de acfiune privind serviciile sociale administrate qi finanfate din bugetul Consiliului

Judelean Bragov pentru anul 2021 a Direcliei Generale de Asistentl Sociali qi Protec{ia Copilului

Braqov;

- au fost avizate planurile de acliune privind serviciile sociale administrate gi finan{ate din

bugetele locale ale U.A T - urilor din Judeful Bragov;

- S-a aprobat Regulamentul de organizare qi funclionare ale serviciilor sociale din cadrul Direcliei

Generale de Asisten{i Sociali Ei Proteclia Copilului Bragov,

- implementarea de c6tre DAeclia GeneralS de Asisten{i Social6 9i Proteclia Copilului Bragov, in

calitate de lider, a Proiectului "Copiii qi tinerii nogtri mai aproape de comunitate", aprobat in

cadrul Programului Operalional Capital Uman - Apel de proiecte Pocul476l4ll8loperaliune

compozit[ OS. 4.12, 4.13, 4.14 - Servicii sociale qi socio-profesionale la nivelul comunitefi

pentru copii gi tineri

- s-a aprobat inilierea inchiderii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever

"Speranla" din cadrul Complexului de Servicii "MIgura" Codlea din structura Direcfiei Generale

de Asistenfl SocialS qi Protec(ia Copilului Bragov;

- a fost semnate Convenlia de Asociere dintre U.A.T. Judeful Braqov, U.A.T. Municipiul Codlea,

Direcgia Generali de Asistenfa Sociall qi Protecfia Copilului Bragov, Direcgia de Asistenli SocialE

Codlea gi Fundalia Hope and Home for Children cu privte la dezvoltarea unui Centru de zi de

consiliere gi sprijin pentru plrin{i gi copii in Municipiul Codlea;

- a fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru Programul judelean pentru finantarea nerambursabilS

din bugetul propriu al judefului Braqov a proiectelor de asistenti social5 pe anul 2021

- s-a aprobat infiinlarea, incepind cu data de 01.10.2021, in structura Direcfiei Generale de

Asisten{i Sociali 9i Protec{ia Copilului Braqov, a serviciilor sociale: Centrul de zi de consiliere qi

sprijin penfu pdrinli qi copii Bragov, Centrul de zi de consiliere qi sprijin pentru p6r'rnfi ;i copii

Fegeraq, Centrul de zi de consiliere 9i sprijin pentnr plrinli gi copii Rupea;



Pentru asigurarea cadralui necesar desfasurdrii serviciilor publice de interes judelean

privind Poduri Si drumuri publice, consiliul judeSean a adoptat hotdrdi care privesc:

- aprobarea Programului de transport public judelean de persoane prin curse regulate in

judeful Bragov 2022-2028;

- aprobarea stabilirii modalitdlii de atribuire a serviciului public de transport jude(ean de

persoane prin curse regulate in aria teritoriali de competenfe a UAT- Judeful Braqov qi a

documentaliei de ahibuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de

transport jude{ean de persoane prin curse regulate in aria teritoriall de competenfi a UAT

- Judelul Bragov;

- aprobarea incheierii unui Acord de colaborare intre Unitatea Administrativ-Teritoriale

Judeful Prahova si Unitatea Administrativ-Teritoriali Judelul Braqov in vederea realizirii

obiectivului de investilii ,Reabilitare gi modemizare DJ102I, Valea Doftanei, Judeful

Prahova - Bridet, Judeful Braqov", precum qi incheierea unui Protocol de colaborare intre

Ministerul Dezvoltirii Lucrlrilor Publice 9i Adminishafiei, Compania Nalional6 de

Investitii 'C.N.I.* S.A., Unitatea Administrativ-Teritoriali Judetul Brasov si Unitatea

Administrativ-Teritorial6 Judetul Prahova in vederea realizdrii obiectivului de investi(ii

,,Reabilitare gi modernizare DJI02I, Valea Doftanei, Judeful Prahova - BrEdet, Judepl

Bragov";

- cererea trecerii imobilului ,pod peste piriul Cozd" din domeniul public al statului qi

administrarea Sistemului de Gospodirire a Apelor BraEov in domeniul public al Judefului

Braqov qi administrarea Consiliului Judelean Braqov, pentru asiguarea continuitilii

traseului drumului judefean DJ 13l A - domeniul public al Judelului Braqov;

- declararea de utilitate publicd de interes judelean a obiectivului ,Seabilitare DJ 108

HIrman-SAnpetru, km 0+000-4+380";

- aprobarea planului operativ de deszipezire pe drumurile judelene pentru iama 2021-2022

Pentnt asigu.rarea cadrului necesar desJdsurdrii serviciilor publice de interes judelean s-au

aprobat:

- darea in adminishare a imobilului din Bra5ov, str. Ecaterina Varganr.23, citre Regia Autonomi

Aeroportul Internafional Bra.qov RA., cu destina(ia de sediu;



Ii

- indicatorii tehnico-economici aferenli obiectivului de investilii "Dotiiri qi execulie lucriri de

construclii qi instalalii pentru asigruarea serviciilor de navigafie aeriani" pentru Aeroportul

BraEov;

- modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investilii "Aeroportul

lntemalional Braqov-Ghimbav Etapa a III-a - proiectare qi execulie lucrdri de construclii gi

instalalii pentru 9 obiecte (rest de executat)";

- solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al U.A.T. Ghimbav in domeniul public al

U.A.T. Jude;ul Braqov, in vederea amplasirii echipamentelor de radionavigalie de tip radiofar

omnidirecfional VOR/DME la Aeroportul Internalional Bragov;

De asemenea s-a aprobat infiinlarea Serviciului Public Judefean Salvamont Bragov,

institulie publici de interes judelean cu personalitate juridice, in subordinea Consiliului Judetean

Bragov, incepAnd cu data 01.08.2021

in indeplinirea atribuliei privind cooperarea interinstitulionalri, Consiliul Judetean Bragov

a hotirAt cooperarea cu persoane frzice gi juridice, autoritlti ale administraliei publice locale, in

vederea finanlirii gi realizirii in comun a unor acliuni, lucriri, servicii sau proiecte de interes

public judelean, sau promovarea unor interese comune, astfel:

S-a aprobat:

-proiectul "DA pentru Educa{ie, DA pentru Viitor!", finaolat prin POCU/cod

MySMIS20I4:135359, derulat de Centrul Judetean de Resurse $i Asistenli Educagional6 Braqov

- CJRAE in parteneriat cu lnspectoratul $colar Judetean (ISJ lider de proiect);

- semnarea de citre Consiliul Judefean Bragov a Scrisorii de suslinere a Parteneriafului pentru

deztoltarea gi promovarea destinaliei de ecoturism Colinele Transilvaniei gi a UnitSgii de

management a acesteia

- acordul de Parteneriat cu privire la implementarea Proiectului "PAlCommunity - Cregterea

accesului la servicii de palialie pentru beneficiari din comuniti{i dezavantajate", finan[at prin

Mecanismul Financiar Norvegian Programul "Dezvoltare locali, reducerea siriciei 9i cregterea

incluziunii romilor";



- acordul de Parteneriat intre Asociagia de Dezvoltare Durabili Curbura Carpafllor gi Judepl

Bragov gi a Regulamentului de organizare gi func{ionare al parteneriatului pentru dezvoltare locald

(PDL) de la nivelul Judefului Braqov;

- acordul de Parteneriat intre Asocialia Clusterul Comunitar de Economie Sociald - ACCES 9i

Judegrl Braqov gi Regulamentul de organizare qi func(ionare al parteneriatului pentru dezvoltare

1oca16 (PDL) de la nivelul Judeplui Bragov;

- acordul de Parteneriat inffe Asocialia de Ecoturism din Rom6nia 9i Judepl Bra;ov gi

Regulamentul de organizare qi func{ionare al parteneriatului pentru dezvoltare locald (PDL) de la

nivelul Judefului Braqov;

- acordul pentru constituirea "Parteneriatului pentru dezvoltarea Ei promovarea Rutei

Fortificajiilor in judelul Bragov"

- acordul de asociere privind promovarea conceptului de Punct Gastronomic Local gi crearea unei

re{ele de Puncte Gasffonomice Locale la nivelul Judelului Bragov;

- acordul de asociere intre Judeful Braqov qi centrele comerciale AFI Palace Braqov (prin SC AFI

Palace Bragov SRL) qi Coresi (prin SC Ceetrus SRL) in vederea promovirii destinaliei turistice

Jude;ul Braqov qi a platformei de informare qi promovare turistici a destinaliei - Bragov Tourism

App;

- acordul pentru cofinantarea proiectului de investifii "Reparafe capitali a blocului B al IMSP

Spitalul Raional $tefan Vod6" Raionul $tefan Vodd, Republica Moldova, precum qi alocarea

sumei de 400.000 lei pentru cofinanlare;

- acordul pentru constituirea "Parteneriatului pentru Dezvoltarea qi conectarea traseelor de

biciclete, Dezvoltarea gi conectarea traseelor de drumefie de inalti qi joasl altitudine qi

Dezvoltarea integrati a turismului durabil de-a lungul Riului Olt"

- protocolul intre Ministerul Apnrerii Na[ionale qi Consiliul Jude{ean Bragov privind punerea la

dispozilie, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor in format digital, realizate in perioada 2010-2030,

pentru intreg teritoriul administrativ al judetului Bragov;

- contractarea proiectului "Mecanisme eficiente in vederea prevenirii corupliei in administrafia

judefului Braqov", in cadrul Programului Operalional Capacitate Administrativi - cod proiect

MySMIS 152068;



- contractuuea proiectului *HINGE - Higher bike-transit Intermodality from Good Experiences"

(Intermodalitate crescuti datorite ciclismului pe baza bunelor practici europene) in cadnrl

Programului cu finan{are European Climate Initiative (EUKI)

Pentru asigurarea cadrului necesar desJdsurdrii serviciilor publice de interes judelean in

ceea ce piveSte educalia, cultura, sportul au fost adoptate hotdrdi privind:

- Programul pentru qcoli in anul qcolar 2021-2022

- aprobarea cuantumului Biletului unic de vizitare a institufii,lor de cultur6 - muzee aflate in

subordinea Consiliului Judelean Braqov

-Programul de acliuni culturale ale instituliilor de culturl aflate sub autoritatea Consiliului

Judelean Bragov;

- Ghidul solicitantului pentru Programul judelean pentru finantarea nerambursabili din bugetul

propriu al judefului Braqov a proiectelor culturale pe anul 2021- beneficiari de drept public

- Ghidul solicitantului pentru Programul judelean pentru finantarea nerambursabilS din bugetul

propriu al judefului Bragov a proiectelor culturale pe anul 2021- beneficiari de drept privat flri
scop patrimonial

- Ghidul solicitantului pentru Programul judelean pentru finanfarea nerambursabili din bugetul

propriu al judeplui Bragov a proiectelor sportive pe anul 2021- Programul Sportul pentru To[i

- Ghidul solicitantului pentru Programul judelean pentru finanlarea nerambursabild din bugenrl

propriu al judefului Braqov a proiectelor sportive p e antlJ 2021- Programul Promovarea Sporhrlui

de Performanld

- Ghidul Solicitantului penku acordarea unui sprijin frnanciar unitililor de cult din judepl Braqov

apar,tinind cultelor religioase recunoscute din Rominia pe anul 2021

Pentru asigurarea cadrului necesar desfasurdrii serviciilor publice de interes judelean

privind proteclia Si refacere mediului s-au aprobat:

- Raportul anual aferent anului 2020 privind stadiul indeplinirii masurilor cuprinse in "Planul de

Menfinere a Calititii Aerului in judegul Braqov 2018-2022";



- prevederile Acordului de Parteneriat care se va incheia intre Agenfia Na{ionali pentru Arii
Naturale Protejate (ANANP) qi Judeful Bragov referitor la RoSCIOI22 Muntii Frgnrag qi

ROSPA0098 Piemontul FIgIraq;

- aprobarea prevederilor Acordului de Parteneriat care se va incheia intre Agenfia Nafionali pentru

Arii Naturale Protejate (ANANP) qi Judelul Bragov referitor la ROSPAI 199 Podiqul Hdrtibaciului

qi ariile naturale protejate suprapuse;

- Planul Judelean de Gestionare a Degeurilor (PJGD) injudeEul Braqov (2020-2025);

- declararea de interes public judelean a obiectiwlui de investilii Centru de Colectare prin Aport

Voluntar - R6gnov, propus a se realiza in cadrul Proiechrlui "Sistem de Management Integrat al

Deqeurilor in Judelul Bragov;

- aprobarea Conventiilor de parteneriat ale judefului Bragov cu Asocialia ,,Care for dogs" qi

Asocialia pentru proteclia animalelor "Happy Tails Bragov".

Toate hotdr6rile adoptate de Consiliul Judetean Bragov au fost comunicate atet Institu iei

Prefectului pentru controlul de legalitate, c6t gi celor interesafi de continutul acestora, respectiv

celor stabilili si asigure ducerea la ?ndeplinire a prevederilor inscrise in aceste acte, respectAndu-

se termenul de comunicare.

Aducerea la cunogtinli publicd a hotir6rilor cu caracter normativ s-a realizat, conform

prevederilor legale, in termen de 5 zile de la data comunicirii clhe prefect.

in exercitarea atribuliilor conferite de lege, pregedintele Consiliului Judelean a emis in anul

2021 un numir de 993 dispozilii, in principal in domeniul func{ionlrii aparatului de specialitate

al consiliului judetean, al institu$ilor qi serviciilor publice de interes judelean, al societitilor

comerciale de interes judetean, in domeniile de gestiune, achizilii gi financiar - contabitate, in

calitate de ordonator principal de credite.

Un capitol special vizeazA activitatea in domeniul stirii civile gi evidenfa persoanelor,

pentru care s-au emis dispozifii de schimbare pe cale administrativi a prenumelui gi numelui unor

persoane fizice.

Pe hngn activitdlile care vlzeazi desfrgurarea gedinlelor consiliului judefean qi emiterea

dispoziEiilor, Serviciul Administra(ie Publici 9i Rela(ii cu Publicul a asigurat primirea, evidenla

gi gestionarea declaraliilor de avere, a declaraliilor de interese ale consilierilor judeleni. in acest



al

sens, s-a Jinut permanent legitura cu alegii judeleni in vederea completirii qi depunerii

declara[iilor de avere gi interese, astfel inc6t in anul 2021 toate acestea au fost completate qi depuse

in termenele prevezute de lege, neavind iffegistrati nicio sesizare in legituri cu depunerea

acestor declaralii. Totodati, s-au pus la dispozilia consilierilor judeleni formularele declarafiilor

de avere gi de interese, oferinduli-se consultanlS pentru completarea acestora. Declaraliile

respective au fost inregistrate in Registrul declaraliilor de avere gi de interese, iar copiile

certificate ale acestor declara{ii au fost transmise citre Agen[ia Nalionali de Integritate, in termen

de l0 zile de la primire. Toate declaraliile de avere gi de interese au fost pubtcate pe pagina de

intemet a instituliei, in termen de 30 de zile de la primire.

Consiliul Judelean Bragov este un creator qi un de;inltor de documente, iar in aceastd

calitate, in conformitate cu dispoziliile Legii nr.l6ll996, republicati, cu modificdrile gi

completirile ulterioare este obligat si pistreze documentele create sau definute in spatii special

amenaj ate pentru arhiv6.

Depozitul de arhivd al Consiliului Judetean Bragov, contine documente incep6nd cu anul

1969, care constituie o memorie scrisi, la care se apeleazi in mod curent pentru documentare in

vederea luirii deciziilor optime.

Gruparea documentelor in unitili arhivistice (dosare, registre, condici, etc) este realizatii potrivit

problematicii 9i termenelor de pistrare stabilite in Nomenclatorul arhivistic.

in anul 2021 au fost rezolvate toate solicitiirile care au vizat consultarea de documente sau

eliberarea de copii dupd documente existente in depozitul de arhivi.

Compartimentul Informare, Relafii cu Publicul $i Secretariat A.T.O.P.

in registratura generall s-a asigurat primirea gi inregisharea coresponden;ei, distribuirea

ei, conform rezolutiilor frcute, pe direcfii qi compartimente, prin programul electronic Ai pe baza

condicilor de predare-primire gi dupd rezolvare, expedierea operativi a acesteia.

Tot in cadrul registraturii se gestioneazi adresele de e-mail ale Consiliului Jude{ean Bragov

,,offi ce@judbrasov.ro" gi,,relatii.publice.cj@judbrasov.ro".

Solulionarea petiliilor adresate Consiliului Jude{ean Bragov se realizeazd prin;

inregistrarea petiliilor gi transmiterea lor spre apostilare conducerii, transmiterea peti(iilor

inregistrate citre direcliile, serviciile gi compartimentele de specialitate abilitate sI le rezolve



potrivit competentelor pe care le au, cu precizarea termenului de trimitere a rispunsului, urmirirea

solu{ionErii qi redactirii in termen a rispunsului la petilii, cu respectarea prevederilor legale in

vigoare gi comunicarea rdspunsului cdtre petilionari, in termenul legal, indiferent daci solulia este

favorabili sau nefavorabilE;

Compartimentul elaboreazd rapoarte semestriale privind activitatea de inregishare,

urm6rire gi solulionare a petiliilor.

Privind activitatea de solu{ionare a petifiilor, precizim cd din totalul de 251 petilii

inregistrate la Serviciul Administragie Publicn gi Relalii cu Publicul, 176 au fost formulate de

persoane fizice gi 75 de persoane juridice.

Cele mai multe dinhe acestea au vizat starea drumurilor, activitatea de tnnsport public

judelean de persoane, disciplina in construcfii, probleme de mediu, de sinitate, precum gi

probleme reclamate din sfera de activitate a Companiei APA Bragov

Solicitirile gre$it adresate, un numdr de 27, au fost redirectionate.

Precizim faptul ci gi in condiliile determinate de declararea stirii de alerti, numirul

petiliilor nu a scizut, ele hind transmise prin e-mail, fax, poqti, depuse personal etc, iar activitatea

de relalii cu publicul s-a desfrgurat normal.

A fost asigurat accesul la informaliile de interes public (prin afigare, publicare in mijloace

de informare in masi, publicalii proprii, pagina de internet qi a celei de facebook, consultare la

sediul Consiliul Jude{ean Braqov cu respectarea condi}iilor determinate de starea de alerti).

Au fost intocmite rispunsurile la solicitirile adresate in temeiul Legti 54412001, pe baza

datelor furnizate de direc(iile de specialitate din cadrul Consiliului Jude[ean Bragov.

in cursul anului 2021 au fost inregistrate 69 de solicitiri, 42 de la persoane fizice qi 27 de

la persoane juridice, care at vizat ca domenii de interes: utilizarea banilor publici, depozitele de

deqeuri neconforme, informafii privind activitatea spitalelor, informalii privind colectarea

deqeurilor, operatorii de salubrizare, raport acfiune efectuat de echipa de Salvamont, informatii

privind autorizaliile de construire gi certificatele de urbanism emise, informalii privind notifrciri

de constituire a &eptului de propriete asupra unor imobile, informatii privind Comisia pt Acord

Unic, informatii privind certificatele de incadrare in grad de handicap, programul de transport,



inforrnaf ii privind serviciile pentru prevenirea qi combaterea violenfei domestice, informalii

privind adiposturile de animale, toate fiind precizate in raportul prezentat.

Precizim cd a fost inregistrati o plAngere in instan{i pentru incelcarea liberului acces la

informalii de interes public qi care se afl6 in curs de solu(ionare.

La finalul anului s-a intocmit raportul anual privind liberul acces la informaliile de interes

public ai cel privind transparenta decizionali in administralia publicd, a fost transmis Instituliei

Prefectului - Judepl Braqov gi s-a afiqat pe site-ul Consiliului Judelean Braqov.

Ca urmare a deciziei conducerii institutiei de transmitere in direct a qedin{elor de plen gi a

conferinlelor de presi organizate, a comunicatelor qi anunqurilor fecute, cetelenii au awt in

pennanenle acces la informalii privind activitatea Consiliului Judefean Bragov.

Prin funclionarii desemnafi din cadrul serviciului au fost indeplinite activitefile de

secretariat executiv al AutoritEtii Teritoriale de Ordine Publicl a Judeplui Braqov, respectiv

procedurile in vederea deslEguririi qedinlelor ATOP gi ?ntocmirea documentelor specifice,

precum gi publicarea pe site-ul Consiliului Jude{ean Bragov a principalelor activitili.

Autoritatea Teritoriali de Ordine Public6 asiguri prin activitatea sa reprezentarea gi

promovarea intereselor comunitdlii in scopul asiguririi unui climat de siguranp qi securitate

publicl.

Autoritatea Teritoriale de Ordine Publicd se intrune$te in gedinle ordinare sau

extraordinare, trimestrial sau ori de cAte ori este nevoie, iar in exercitarea atribugiilor sale, emite

hotirdri cu caracter de recomandare.

Informirile privind activitatea Autorit6fii Teritoriale de Ordine PublicE a Judelului Brapv

au fost prezentate plenului Consiliului Judefean Braqov qi publicate pe site-ul Consiliului Jude{ean

Bragov.

Autoritatea teritoriald de ordine publici are urmitoarele atribufii:

a) contribuie la elaborarea planului de activitili gi la fixarea obiectivelor gi indicatorilor de

performanta minimali, avAnd ca scop protejarea intereselor comunitilii gi asigurarea climatului

de siguranta publica;

b) sesizeazi qi propune misuri de inliturare a deficienlelor din activitatea de polilie;



c) face propuneri pentru solufonarea de cItre organele de polilie a sesizarilor care ii sunt

adresate, referitoare Ia incllcarea drepturilor gi libertililor fundamentale ale omului, potrivit

prezentei legi;

d) organizeazi consultiri cu membrii comunitlfilor locale gi cu organizaliile neguvemamentale

cu privire la prioritifile siguranfei persoanei gi a ordinii publice;

e) prezintl trimestrial informiri in qedinlele consiliului judelean, dupe caz, asupra nivelului de

asigurare a securitilii gi siguranlei civice a comunitelii;

f) elaboreazi anual un raport asupra eficientei activitifii unitiililor de polilie, care se da

publicitiifii.

Autoritatea teritoriald de ordine publica se intrunegte in gedinle ordinare sau extraordinare,

trimestrial sau ori de c6te ori este nevoie.

La gedinlele autoritllii teritoriale de ordine publica au dreptul sa participe, cu statut de

invitat, prefectul municipiului Bucuregti, respectiv al judelului, primarul general al municipiului

Bucuregti, respectiv preqedintele consiliului judelean, conducitorii serviciilor publice

descentralizate ale ministerelor gi ale celorlalte autoritdli ale administraliei publice cenrale de

specialitate. $edinlele autoritilii teritoriale de ordine publica pot fi 9i publice.

in exercitarea atribufiilor sale autoritatea teritoriald de ordine publica emite hotirAri cu caracter

de recomandare.

Autoritatea teritoriali de ordine publica nu are competente in problemele operative ale poliliei.

Conform art. l0 din Hotiir6rea Guvernului nr.78712002 privind aprobarea Regulamentului

de organizare qi funclionare a autoritelii teritoriale de ordine publicd, in vederea realizdrii

atribuliilor prevdz'fie de Lesea w. 21812002 autoritatea teritoriall de ordine publica iqi desfEqoar6

activitatea in plen 9i in comisii de lucru.

in anul 2021, membri Autoritilii Teritoriale de Ordine publici Bragov s-au intilnit

in I I gedinfe de plen ordinare gi extraordinare gi in cAte o gedinli de lucru pe luni.

Temele dezbitute in plenul gedin{elor ordirare qi extraordinare ale Autoritifii

Teritoriale de Ordine Publici Braqov se referi la:

Evaluarea activitSlii desftqurate qi a rezultatelor oblinute de Inspectoratul de Jandarmi

Judelean Nicolae Titulescu Bra;ov in anti 2020;



Dezbaterea asupra solicitdrii referitorare la protocolul de colaboarare cu Direclia

GeneralS de Asistenf6 Sociali qi Protec{ia Copilului Bragov;

Informare asupra nivelului de asigurare asupra securiti{ii civice a comunit6tilor din

judeful Bragov pe anul 2020;

Aprobarea Planului Strategic anual al A.T.O.P., cu privire la obiectivele ce trebuiesc

real;aate de Inspectoratul Jude{ean de Polilie BraSov qi indicatorii de perfonnanfi

minimali pentru anul 2021;

Informare privind aspecte ale principalelor activitdli desfEsurate de I.P.J. Braqov in

trimestul I al anului 2021 ;

Propuneri privind procedurile in situalii de urgenji in cazul atacurilor urgilor pe raza

judefului;

Dezbatere cu tema: Siguranla cetSteanului in contextual intensificirii atacurilor

animalelor silbatice in zona rezidenfiald sau turistici a judeplui Bragov-vulnerabilft{i,

puncte critice, plan de masuri;

Dezbatere privind intervenlia Ei serviciile in situagia identificirii pe raza judelului

Braqov a minorului frri representant legal;

Dezbatere pentru aplicarea O.U.G. privind aprobarea metodelor de intervenfie imediati

pentru prevenirea gi combaterea atacurilor exemplarelor de urs bnrn asupra persoanelor

gi bunurilor acestora, in intravilanul localitlEilor, precum qi pentru modificarea qi

completarea unor acte normative, pe raza judelului Bragov;

Dezbatere gi misuri pentru rezolvarea problemelor traficului rutier in zona

metropolitane, cu accent pe aglomerdrile din zona giratoriilor situate pe ocolitoarea

municipiului Bragov;

Arulizit qi misuri asupra nivelului de asigurare a securiti{ii gi siguranlei civice a

cetilenilor din zona Girii Bragov;

Analizi gi mnsuri pentru prevenirea fenomenului de trafic cu Certificatele digitale

verzi, pe timpul pandemiei Covid -19;

Dezbatere cu tema: Impactul consumului de droguri gi etnobotanice in rindul tinerilor

braqoveni- cauze, plan, misuri;

Politia animalelor: dezbatere, provocdri qi solulii;



Siguran{a zonelor limitrofe forestiere: smart forest, oportunitate de colaborare cu

mediul privat penffu a u$ura identificarea camivorelor mari in zonele locuite;

Analizit gi misuri pentru sporirea circulaliei pe drumul jude{ean 1 12A Codlea-H5chiu

(limita de vitezd, limitaro are fizice,aparate radar);

Misuri pentru identificarea qi hagerea la rispundere a persoanelor care depoziteazi qi

comercializeazi cEtre populafe, IErd respectarea prevederilor pentru articolele

pirotehnice din categoriile F2, F3, F4 qi cele delinute ilegal, in vederea comercializirii

in municipiul Braqov, precum qi mEsuri de prevenire a utilizdrii lor;

Acordarea titlului de excelen{5 *PRO URBE" persoanelor nominalizate din cadrul

structurilor de ordine, de pe raza judeplui Bragov.

Au fost adoptate in anul 202 l, doud hotdrAri de recomandare.

La iniliativa Corpului Nafional al Poliligtilor-Consiliul Teritorial Bragov, in urma

dezbaterilor din comisii gi din plen, ATOP-ul a adoptat:

Hotirirea de Recomandare nr.l din data de 25.02.2022 privind modificarea art.244

din Codul Penal al RomAniei;

Hot5rArea de Recomandare nr.2 din 25.11,2021pentru aplicarea O.U.G. nr.8ll202l
privind aprobarea metodelor de intervenfie imediati pentru prevenirea qi combaterea

atacurilor exemplarelor de urs brun, asupra persoanelor qi bunurilor acestora , in
intravilanul localitifilor, precum gi modificarea gi completarea unor acte normative, pe raza

judefului Bragov.

in anul 2021 au fost inregistrate la Secretariatul executiv al A.T.O.P Braqov un numdr de

pettii 1l petilii avind ca obiect:

Sesizare privind controalele efectuate in exces pe perioada pandemiei- competenla de

veri fi care a operatorilor economici;

Probleme ale comunitiilii din Garcin, sat ap ,Lnitor municipiului Sicele, judelul

Bragov;

Solicitare a documentelor produse qilsau gestionate de A.T.o.P. in exercitarea

atribuliilor;



- Sesizare privind tulburarea linigtii publice de cEtre animalele de companie;

- Solicitare referitoare la indemnizaliile membrilor A.T.O.P';

- Sesizare privind existenta unor categorii de persoane, cu deosebire tineri, care comit

acte antisociale asupra persoanelor vdrsfrice in localitatea Sicele, judepl Bra5ov;

- Solicitare referitoare la formarea profesionali a polifiqtilor locali din municipiul

Bragov;

- Sesizare privind acte de distrugere qi furturi comise in blocurile de locuinle qi anexe

(beciuri, pErli comune);

- Sesizare av|nd ca obiect poluarea fonici ca:uzati de proprietarii de autoturisme 9i

motociclete tunate;

- Sesizare privind prezenla urqilor in perimekul Spitalului de Pneumoftiziologie BraEov;

- Sesizare privind siguranla rutieri in municipiul Codlea, judeful Bragov;

- Sesizare referitoare la calendarul de activiEli al echipelor de patrulare mixte in zona

Gdrii BraEov qi solicitarea avizelor obligatorii eliberate de IPJ Bragov, pentru infiinlarea

de noi sta{ii de transport public de persoane.

conform prevederitor art. "18" pct. e din Legea nr.21812002 privind organizarea qi

funcfionarea Poliliei Romine, A.T.O.P prezintii trimestrial in gedintele Consiliului Judetean

informiri asupra nivelului de asigurare a securitilii Ei siguran{ei civice a comunit6qii, atribufie

care a fost indeplinitl qi in cursul anului 2021, prilej cu care, I.P.J Bra.qov a putut informa

Autoritatea asupra activitilii desfrqurate pe domenii de competen!6:

- 4 domenii prioritare de prevenire a criminalita;ii: prevenirea delicvenlei juvenile 9i

victimizirii minorilor; prevenirea violentei domestice qi a agresiunilor de naturd

sexuald; prevenirea infracliunilor contra patrimoniului qi siguranta rutieri-

in acest scop au fost derulate de inspectorat, 3 proiecte punctuale pentru atingerea

obiectivelor programelor de prevenire gi 10 campanii de informare; 295 de acaiuni qi intilniri cu

grupurile fintd ale programelor de prevenire; 430 de articole cu tematici preventive publicate in

presa locald; 32 de spoturi audio qi video difuzate ti peste 8.800 de materiale informativ-

preventive oferite.

Printre ac{iunile preventive desfigurate in anul 2021, mentionim urmatoarele:

Proiectul "$coala si guranlei"- "Tedi";

Proiectul "De vorbi cu tinerii";



- Campania "Vacanfi in siguranfi";

- Campania "Slrbitorile se petrec in familie. Tu qtii unde este copilul tiu,'?

- Campaniile "Cumpirirturi onJine in siguranli" $i 
..pEti on-line in siguran!6,,, pentru

prevenirea fraudelor onJine;

- Campania "Circulali in siguranfE" pentru prevenirea accidentelor de circulalie;

- Campania "Tot ce trebuie si gtii despre protec{ia animalelor".

Pe segmentul gestionirii situaliei operative, pe segmentul prevenirii rnspAndirii COVID-

19, efectivele Inspectoratului de Polilie Jude! Braqov a realizat toate misiunile incredinlate.

Combaterea criminalitdlii - segmentul infrac(ionalitelii judicieare, activitatea de constatare

a infracqionalitilii economico-financiare, infracliunile sesizate contra vie(iiinfracfiunile la regimul

armelor, explizibilor qi substanlelor periculoase, combatrea delictelor silvice, protecfia animalelor

au fost sesizatre, verificate, sanclionate conform gravit{1ii lor.

Referitor la siguranfa in qcoli au fost realizat e 423 de planuri locale de acliune pentru

cre$terea gradului de siguran!5 a elevilor gi personalului didactic.

Pe parcwsul anului 2021 au fost sesizate 55 de fapte de nahri penali, 45 fiind slvirgite in

incinta sau in zona adiacenti unitlfilor de invetemant din mediul urban qi l0 in mediul rural.

Pentru asigurarea protectiei victimelor violen{ei domestice, in anul 2021, poliliqtii au emis

un numir de 402 ordine de proteclie provizorii, aspect care a conferit o incredere sporitd a

victimelor in autoritatea polilistului gi in rolul siu protector.

in domeniul siguranfei rutiere, pe parcursul anului 2021, structurile de profil au derulat

ac{iuni preventive in locurile gi intervalele cu risc major de accident, in pararel cu desliqurarea

activitifilor necesare pentru combaterea principalelor cause generatoare de evenimente rutiere.

in cursul anului 2021, au fost trimise administratorului drumului public un numlr de 138de

informiri cu privire la starea drumurilor publice gi applicate 19 sancliuni contraven{ionale,

factorilor de rispundere pentru lipsa stirii de viabilitate a drumului public.

ln contextual situatiei epidemiologice determinate de rispindirea coronavirusului

SARS-CoV-2, Inspectoratul de Polifie al Judefului BraEov a desfiqurat veriliciri inclusiv

pe timpul nopfii Ei in toate weekendurile, atit in regim propriu, cAt ti in echipaje mixte cu

Inspectoratul pentru situafii de urgen{r fara BArsei BraEov, precum Ei rnspectoratul de

Jandarmi Judefean Braqov.



in anul 2021 Inspectoratul pentru Situafii de Urgenli fara Birsei BraEov, personalul

Control gi Activitifi Preventive, a executat un numir de 1168 contorale in obiective, fnalizate

prin PVCA.,IC rapoarte de inspecqie qi referate de supraveghere.

in perioada anatizati, totalul cererilor pentru emiterea de avize, attoizalii de securitate la

incendiu qi proteclie civil5 qi acorduri au fost de 820.

Pe timpul activit6lilor de prevenire a situaliilor de urgenld inspectorii au constatat 4833

deficienle, dintre care au fost solu{ionate pe timpul controlului un numdr de 2ll probleme

organizatorice sau de altl natura.

Pentru incilciri ale legislaflei in domeniul prevenirii situaliilor de urgenli au fost applicate

4799 sanctiuni contraventionale principale, dintre care 3944 avertismente gi 855 amenzi in

cuantum de 3.879.200 lei.

in anul 2021 numirul amenzilor a crescut de la 285 in anul 2020, la 855 in anul 2021,

cuantumul amenzilor cresc6nd de la 1.336.106 lei in 2020, la 3.879.200 in anul 2021, cre$terea

fiind de aproximativ 300o/o.

in domeniul operativ , dispeceratul inspectoratului a gestionat un numlr de 49.495 (o medie

de 136 de apeluri zilnic) iar serviciile profesioniste, voluntare gi private pentru situalii de urgenli

au totalizat un numir de 18.577 evenimente, inregistrind o medie zilnici de 51 de evenimente.

Din evenimentele menlionate, un numir de 12.613 cazuri au fost asistate de S.M.U.R.D.

din care:

- 10.322 cazuri de asisten{i medical de urgenl5 qi prim ajutor;

- 4.105 intervenfii ale girzilor de intervenEie qi ale pompierilor civili;

- 851 ac{iuni preventive gi de informare la institugii, operatori economici, popula}ie;

- 1.008 alertiri in urma cdrora nu a mai fost necesar6 intervenfia.

Pe timpul intervenliilor au fost salvate sau asistate 565 persoane(534 adu\i gi 3l copii),

fiind necesari evacuarea a 205 persoane (163 adulli 9i 42 copii). Pe timpul intervenliilor am

inregistrat 137 persoane rinite qi 82 persoane decedate.

Au fost protejate bunuri gi instalalii in valoare de aproximativ 62,7 milioane RON,

inregistrtndu-se pagube de aproximativ 12,5 milioane RON.

in acest an SMURD Bra$ov a asistat un numlr de 14.112 persoane (12.665 adulii 9i l.'147 copii).

Din acestea, 2.395 persoane (2.365 adulli qi 30 copii) au fost transportate in contextual pandemiei

covrD-19.



Comparativ cu anul trecut, se poate remarca o cre$tere cu 21,2%o a acliunilor ISU Bra$ov, cre$tere

datoratd in primul rand ac{iunilor de intervenfie gi de verificare in contextual covlD-I9.
in anul 2021, s-au inregistrat un numlr de 408 incendii qi 93 de incendii de vegetalie qi deqeuri.

Din totalul de 408 de incendii (fErn si considerim incendiile de vegetalie uscati gi degeuri), un

procent de 60,30/0 (246) au izbucnit in mediul urban $29,7% (156) in mediul rural.

Pe ramuri de activitate incendiile s-au clasificat astfel:

- 242 ncendii in gospodirii, locuinfe gi anexe ale populatiei;

- 34 incendii in autovehicule ale populaliei;

- 33 incendii - activit?iti de servicii colective, sociale qi personale;

- 23 de incendii in administra{ia publici;

- 2l incendii terenuri ale populafiei in afara gospodiriei;

- 14 incendii - transport qi depozitare;

- 12 incendii - industrie;

- 8 incendii - productia qi flrmizarea de energie eleckici qi energie termici, gaze gi apd;

- 7 incendii la hoteluri ti restaurante;

- 4 incendii in construclii;

- 3 incendii in comert gi repara{ii de bunuri;

- 3 incendii - tranzacfii imobiliare, inchirieri qi servicii;

- 2 incendii - silviculturi qi exploatarea forestieri;

- Un incendiu in invdfimint qi un incendiu - sdndtate qi asistenfi.

Pe segmentul PROTECTTEI crvILE activitatea s-a desfrgurat at6t sub forma:

controlului riscurilor la dezaske cat Si in domeniul operativ.

Referitor la cooperarea interinstitufionali , misiunile de asigurare a mdsurilor specifice,

putem precizq participarea la urmitoarele evenimente: cupa Mondiali de Sirituri cu schiurile la

complexul olimpic pentru sporturi de Iami R6gnov; Raliul Tess Rally-edilia 50; zin
Internafionali a Copilului.

Misiunile de sprijin s-au asigurat in douE judete ale (,irii, astfel:

-in perioada sezonului estival, in zona de competenti a I.S.u. Dobrogea al judelului

Constanta, cu ocazia infiintirii punctelor de prim ajutor;

- pentru sprijinirea acqiunilor de intervenlie in combaterea infecqiilor COVID-I9, in zona

de competen{5 a Inspectoratului pentru situafii de Urgenli - Dealul Spirii - Bucuregti-Ilfov;



- ca unnare a activirii Mecanismului European de Protecfie Civili, in data de 6 august

2021, un numlr de 10 subofi{eri s-au deplasat in sprijin in Grecia, in vederea stingerii incendiilor

de pidure. Cu ocazia sdrbdtoririi

Avind in vedere condiliile extrem de restrictive datorate prezenlei pandemiei de COVID-

19, qedinlele Autorit?i1ii s-au desfrgurat in prezenla unei perfi a membrilor A.T.O.P. qi a invitalilor

cu caracter permanent, precum qi a invitalilor tradi{ionali cu care Autoritatea colaboreazd pe

probleme specifice. $edinlele A.T.O.P. s-au desfEqurat in regim mixt: jumltate prezentd frzicd,

jumltate on-line.

DIRECTIA DRUMURI JUDETENE $I SER\'ICII PUBLICE

in anul 2021, Serviciul Lucriri de intrefinere gi Investifii pe Drumurile Judetene, prin

Compartimentul Execulie gi Exploatare Drumuri Judefene, qi-a desfrqurat activitatea, in

principal, prin unnlrirea derularii Contractului cadru nr. 8294123.06.2016, Acord cadru

nr.561126122n4.10.2021, Acord cadru nr.56ll26l26ll4.lu.202l, Acord cadru

nr.5611261281 14.10.2021 $i a contractelor privind:

1. Modernizare gi reabilitare drum iudetean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bune$ti;

2. Modernizare DJ 102 G, Victoria - Vi$ti$oara, km 0+000 - km 9+900;

3. Modernizare DJ108 B Ministirea Brincoveanu-Valea Simbetei, km 0+000-1+400";

4. Executie lucrari de intretinere drumuri judetene cu straturi bituminoase turnate la

rece slurry-seal

5. Lucrari suplimentare in regim de urgenta Consolidare drum DJl04l-Alunecare de teren,

sector km.12+851- l3+ 150( 13+174,05).

6. Refacere pod DJ l03A km.16,000 - deteriorare infrastructuri pod 9i rampe de acces-

PTtexecutie,

7. PT+executie Modernizare si reabilitare DJl09 Beclean-Luta-Ludisor km.0+000-9+084.



8. Reabilitare DJl32 Rupea-Homorod-Mercheasa-Jimbor-Lim. Jud. Harghita km.0+000-

l8+250.

9. PT+executie-Reabilitare DJ I 08 Harman-Sanpetru km. Of000-4+3 80.

10. PT+executie Modemizare DJI 13 Sanpetru(DJ l03)-Preventoriu TBC Sanpetru,

km.0{00-2+000.

I l PT+executie-Pod DJIO3B km.9+450.

12.PT+Executie-Consolidare alunecare de teren pe DJ104J km..7+850 si 9+600-10+300

Galati-Calbor-Boholt.

13. Expertiza tehnica+SF Pod pester Raul Sercaia pe DJl3lP Sercaia(DNl)-Halmeag, in

localitatea Sercaia la km 0+250.

14.Modernizare DJll2D Carpinis-Prejme(DNl0)-Lunca Calnicului(DNll) km.0+000-

I l+330-Expertiza tehnicalSF cu elemente de DALI.

in cadrul contractului cadru nr. 8294123.06.2016, Contractului subsecvent I w.ll6l202l
LOT I BRASOV, Contractului subsecvent I rc-ll5l202l LOT 2 FAGARAS, Contractului

subsecvent 1 w.ll4l202l LOT 3 RUPEA av6nd ca obiect lucriri de intrefinere gi reparalii a

drumurilor judefene aflate in administrarea Consiliului Judelean Bragov, contract ce presupune

realizarea lucririlor de:

o inhelinere 9i reparafii pe timp de vari qi pe timp de iamd (deszdpezire) la drumurile

judetene;

o Echiparea drumurilor judetene cu elemente privind siguran(a circulafiei rutiere.

Astfel, in baza contractului subsecvent nr. 4ll97l2ol9, Contractului subsecvent I

rc.1162021 LOT 1 BRASOV, Contractului subsecvent I nr.ll5l202l LOT 2 FAGARAS,

Contractului subsecvent I nr.ll4/2021 LOT 3 RUPEA au continuat lucrarile de intre(inere gi

reparafii pe drumurile judefene aflate in administrarea Consiliului Jude[ean Braqov.

Contractele privind modernizare gi reabilitare drumurilor judeteane, impun o mai mare

atentie in urmarirea execuliei lucr6rilor precum $i decontarea acestora intrucat aceste proiecte sunt

finanfate si prin programul POR 2014-2020 qi PNDL 2.

in cadrul Compartimentului Execulie gi Exploatare Drumuri Judetene s-au desfrgurat

urmtrtoarele activiti{i :



o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Urmirirea executirii lucrErilor de investifii la obiectivul ,,Modernizare 9i reabilitare

drum judefean DJ 104 L, Dacia - Viscri - Bunegti, km 0+000 - 15+065";

Urmirirea executirii lucririlor de investilii la obiectivul ,,Modernizare DJ 102 G,

Victoria - Yiqtiqoara, km 0+000 - km 9+900";

Urm6rirea executirii lucr6rilor de investifii la obiectiwl ,,Modernizare DJ108 B

Minlstirea Br6ncoveanu-Valea Simbetei, km Gl-000-1+400";

Urmirirea executlrii lucrdrilor de investilii la obiectivul Executie lucrari de intretinere

drumuri judetene cu straturi bituminoase turnate la rece slurry-seal;

Urmirirea executirii lucririlor de investilii la obiectivul Lucrari suplimentare in regim

de urgenta Consolidare drum DJl04l-Alunecare de teren, sector km.12+851-

l3+150(13+174,05).

Urmdrirea executarii lucrdrilor de investilii la obiectivul Reabilitare DJ132 Rupea-

Homorod-Mercheasa-Jimbor-Lim. Jud. Harghita km.0+000-18+250.

Unndrirea execut6rii lucririlor de investilii la obiectivul PT+Executie-Consolidare

alunecare de teren pe DJ104J km..7+850 si 9+600-lGr300 Galati-Calbor-Boholt.

Urmdrirea execut5rii lucririlor de investilii la obiectivul PT+executie-Reabilitare DJl08

Ilarman-Sanpetru km. 0+000-4+380.

Urmirirea executerii lucrdrilor de investiJii la obiectivul PT+executie Modernizare

DJll3 Sanpetru@J103)-Preventoriu TBC Sanpetru, km.0+000-2{00.

Urmdrirea executArii lucrlrilor de investilii la obiectivul PT+executie-Pod DJ103B

km.9+450.

Urmlrirea executlrii lucririlor de investi{ii la obiectivul PT*sa$u1is Modernizare

si reabilitare DJ109 Beclean-Luta-Ludisor km.0+000-9{)84.

Urmirirea executirii lucririlor de investifii la obiectivul Refacere pod DJ 103A

km.16,000 - deteriorare infrastructura pod si rampe de acces-PT*executie,

Gestionarea contractelor de lucriri de diriginlie gi Asistenta tshnisfl afepsnle investiliilor

sus mentionate;

a



. Participarea, in calitate de membrii ai comisiilor pentru evaluarea ofertelor, la derularea

procedurilor de achizilii pentru lucriri la drumuri jude(ene;

o Urmirirea execuliei lucririlor efectuate in baza contracfului subsecvent;

r Urmirirea rcalizdrii lucririlor in conformitate cu documentafiile qi actele normative in

vigoare;

r Urmirirea activititii de control tehnico-economic pentru lucririle executate;

o Confirmarea situaliilor de lucrlri executate de constructori qi propunerile spre decontare;

o intocmire ALOP-uri la facturile primite Ei acceptate;

. Urmirirea desfEquririi activitElii de deszdpezire prin deplasdri in teren, ocazii cu care au

fost verificate bazele de deszipezire, stocurile de materiale antiderapante, utilajele de

deszdpezire, personalul care particip[ la aceastii activitate qi modul in care au fost

deszdpezite drumurile. Urmlrirea desfrqurdrii activitdlii de deszipezire pe drumurile

judetene in conformitate cu planul operativ aprobat, verificdnd qi confirmind periodic

serviciile prestate in vederea decontiirii acesora;

o Urmirirea realizdrii lucririlor privind siguran,ta circulaliei, montarea semnelor noi gi

inlocuirea celor deteriorate qi luarea de misuri pentru semnalizarea corespunzitoare a

zonelor periculoase apirute pe drumurile jude(ene;

o Participarea la emiterea acordurilor prealabile gi autorizafiilor de amplasare gi acces pentru

lucririle executate in zona drumului;

o Colaborarea cu responsabilul privind emiterea de avize gi autorizatii in vederea aprobirii

de inchiderii qi devierii de nafic, instituirea de restricfii de circulalie pe drumurile judelene

pentnr lucr6rile care se executi in zona drumului sau pentru desfEgurarea de competitii

sportive, in colaborare cu Inspectoratul de Pol{ie Bragov, serviciul Polilia RutierE.

r Obfinerea avizelor in vederea emiterii autorizaliilor de construire pentru executarea

lucr6rilor de investilii;

o Urmirirea oblinerii avizelor/acordurilor de la administratia pubtici locali, serviciile

descentralizate, de$netorii de utilitSli gi infrastructuri, apdrarea civili 9i protecfia mediului,

precum gi efectuarea plEfii taxelor aferente oblinerii acestora;

o Realizarea demersurilor pentru decontarea cheltuielilor penfiu studii, proiecte gi investigii

derulate de Judepl Bragov;



. Analizarea, fundamentarea gi propunerea de introducere a lucririlor de investigii in

programul de investilii cu finantare de la bugetul jude{ean prin intocmirea Notelor de

fundamentare gi de necesitate, Notelor justificative privind estimarea lucrlrilor prin

promovarea documentaliilor tehnice specific fieclrei investilii in parte;

r intocmtea de caiete de sarcini in vederea demarlrii licitaliilor pentru proiectare qi execu{ie

lucrlri;

o Verificarea documenta{iilor D.A.L.I. qi P.T. inaintea obtinerii avizului C.T-E.;

r Verificarea situaliilor de platii aferente lucririlor executate pe contractele de investilii cdt

$i pe contractele de intre{inere qi reparalii;

o Trimiterea de rispunsuri la coresponden{i, in misura posibilitdlilor, ca urmare a sesizirilor

primite de la diferite institufii ale statului precum qi de la cetl{eni, care au avut ca obiect

probleme privind drumurile judetene;

o Colaborarea cu Direcfia Juridici -Serviciul Juridic-Contencios pentru lamurirea unor

aspecte tehnice in dosare ce au avut ca obiect evenimente rutiere petrecute pe drumurile

judefene;

. Participarea in comisiile de recepfie la terminarea lucririlor gi receplie finali la lucr6rile

care au fost executate pe drumurile judefene.

DIRECTIA DE SANATATE $I ASISTENTA MEDICALA

Activitelle desfE;urate la nivelul Direcliei de Sinitate Ei AsistenlI Medicald (DSAM), in

anul 2021, s-au circumscris competenlelor/atribqiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare

qi Functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Bragov (CJBv), aprobat prin

Hotirarea rtr.237126.07.2018 9i completat prin Hotirdrea nr.376130.06.2018, precum 9i

dispoziliilor emise de conducerea CJBv.

A. CompartimentulAsisten{iMedicall

1. Activitifi desfiiqurate in domeniul managementului serviciilor medicale



a) Analiza planurilor de dezvoltare (7) ale unititilor sanitare din subordinea CJBv,

pentru perioada 2019-2023, respectiv intocmirea materialelor de specialitate in vederea aprobirii

acestora de cdtre plenul CJBv;

b) intocmirea documentaliei justificative, transmisd citre Ministerul Snnet{ii, in

vederea infiinferii liniilor de garda in specialitifile pentru Radiologie qi tmagisticd MedicalS, in

cadrul UPU SMURD - stationar "Central", MedicinE Intern6 - stalionar "M6rzescu", precum qi

prelungirea funclionlrii liniei de gard6 Cardiologie, in cadrul Spitalului Clinic Judepan de

Urgen|i Bragov.

c) Participarea in cadrul grupului de lucru pentru realizarea obiectiwlui de investitii

"Spital Regional de Urgenti Braqoy''.

2. Activitifidesfiqurateindomeniulmanagementuluieconomico-financiar

a) Monitorizarea programului de investilii publice al Ministerului Siniti{ii, derulat

prin cofinanlare din partea CJBv, respectiv a fondurilor alocate unitetilor sanitare publice din

subordine pentru cheltuieli de investilii;

b) Colectare de date de la unitilile sanitare, de asisten{i sociald gi medico-sociali din

subordine, in vederea analizei qi fundamentlrii bugetului de venituri gi cheltuieli pentru ani 2021;

c) Colectare de date de la unitS{ile sanitare, de asistenld sociald Ei medico-sociali in

vederea analizei pentru includerea in bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 2021, respectiv

pentru intocmirea listelor de investilii qi de reparalii curente;

d) Analizarea, verificarea gi avizarea solicitirilor transmise de unitSlile sanitare, de

asistenlS sociali Ei medico-social[ din subordinea CJBv, privind modificarea listelor de investi,tii

qi reparalii curente in vederea rectificirii bugetului de venituri qi cheltuieli. Avizele se transmit

cltre Direc{ia de Achizilii qi Contractare Ei Direclia Economici;

e) Analizarea, verificarea gi avizarea formularelor de raportare contabili privind

monitorizarea cheltuielilor, in conformitate cu OMS nr.858/2014, pentru toate unitilile sanitare

aflate in subordinea CJBv - activitate executate lunar;

f) Analizarea qi verificarea incadrlrii, pentru toate unitifile sanitare publice

subordonate, in limitele sporurilor, compensaliilor, adaosurilor, primelor, premiilor,



i

indemnizaliilor gi a altor drepturi, conform prevederilor art. 25 din Legea nr.l53l20l7 - activitate

executati lunar;

g) Analizarea, verificarea Ei avizarea propunerilor transmise de unit{ile sanitare din

subordine, privind repartizarea sumelor ce constituie stimulente financiare lunare pentru

personalul medical qi de specialitate, conform " Regulamentulului de acordare a stimulentelor

financiare lunare " - actiirtate executati lunar;

h) Centralizarea datelor qi analizuea lunard, in macheta de raportare, a situaliei

posturilor aprobate, ocupate qi remunerate, precum qi a fondului de salarii realizat pe fiecare 1un6,

pentru toate unitilile sanitare aflate in subordinea CJBv;

D Monitorizarea, in toate unitdfile sanitare cu paturi din subordinea CJBv, a

respectirii numdrului maxim de posturi care se finanleazi din fonduri publice, pentru institutiile

$i autoritAfle publice, in conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanfa de Urgenli nr.

tt4t20l8.

3. Activititi desfiEurate in domeniul managementului resurselor umane

a) Analiza 9i verificarea statelor de func1ii (18), organigramelor (16) qi regulamentelor

de organizare qi funcgionare (4) ale spitalelor publice aflate in subordinea CJBv, respectiv

intocmirea materialelor de specialitate pentru aprobarea de cdtre plenul CJBv;

b) Analiza periodici a indicatorilor de performanld asumali prin contractele de

management incheiate, pentru perioada 2019-2023, de cdtre managerii spitalelor publice din

subordinea CJBv si intocmirea actelor adigionale la contractul de management cu modificarea

valorilor indicatorilor asumali pentru anul 2020;

c) Organizarea qi desllqurarea evaluirii activitefli managerilor unitililor sanitare

publice din subordinea CJBv (4);

d) intocmirea documentelor de specialitate si inaintarea acestora cltre Ministerul

Sinntafii, privind propunerea de modificare a structurii organizatoice a Spitalului Clinic Judetean

de UrgenlS Bragov, pentru aprobarea de cihe plenul CJBv;

e) Analiza Ei verificarea periodici a incadririi in normativele de personal, pentru toate

spitalele subordonate CJBv;



0 intocmirea referatelor de specialitate penhu prelungirea numirilor interimare a

funcgiilor specifice Comitetului Director vacante din cadrul a doui uniteli sanitare din subordinea

CJBv (8);

g) intocmirea materialelor de specialitate pentru aprobarea, organizarea gi

desfiqurarea concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi de qef sec{ie, gef laborator sau

qef serviciu in spitalele din subordine (21), precum Ei a documentelor de validare a rezultatelor

acestora;

h) intocmAea materialelor de specialitate pentru aprobarea, organizarea qi

desfEqurarea concursurilor organizate pentru ocuparea unor postuluri de medic, medic dentist,

farmacist, farmacist-qef din unit{ile sanitare publice cu paturi din subordinea CJBv (,t4);

i) Participarea personalului din cadrul Compartimentului Asisten{i Medicala,

in calitate de observator/membru in comsiile de concurs pentru procedurile de concurs organizate

in vederea ocuplrii unor func{ii specihce de membru comitet director, gef seclie, medic, din cadrul

spitalelor subordonate CJBv;

j) Elaborarea, la solicitarea unitllilor sanitare cu paturi din subordinea CJBv,

referatelor de specialitate privind desemnarea reprezentanfilor CJBv in comisiile de

concurs/examen de ocupare a unor funcfii de conducere vacante, de medic aefseclie.

4. Activitl$ desfigurate in domeniul managemetrtului administrativ

a) Elaborarea materialelor de specialitate privind nomin alizarea reprezentanfilor

PreEedintelui qi ai CJBv in Consiliile de Administra{ie ale spitalelor publice din subordine,

respectiv validarea acestora;

b) Participarea personalului din cadrul Compartimentului de Asistenfi Medical[, in

calitate de membru, la qedintele organizate de Consiliile de Administralie ale unitdlilor sanitare

din subordinea CJBv;

c) Centralizarea gi analizarea lunarl a hotir6rilor gi proceselor verbale ale gedintelor

organizate de citre Consiliile de Administratie ale uniteflor sanitare din subordinea CJBv,

respectiv elaborarea Raportului de informare adresat conducerii DSAM (12);



d) Elaborarea lunari a Raportului de informare a conducerii CJBv, cu privire la

evenimentele sau incidentele care au awt loc in cadrul unitSlilor sanitare cu paturi din subordinea

CJBv;

e) Centralizarea situaliilor privind gestionarea degeurilor provenite din activitatea

medicali in cadrul in cadrul unitililor sanitare din subordinea CJBv - activitate realizati lunar;

0 Elaborarea Raportului anual privind modul de gestionare a deqeurilor la nivelul

unitililor sanitare din subordine;

g) Centralizarea, analizarea gi solufionarea petitiilor repartizate Compartimentului de

Asistenli MedicaE (49);

h) Monitorizarea modului in care s-a asigurat, in spitalele din subordine, ducerea la

indeplinire a HotirArilor CJBV, in perioada de referin$;

i) Au fost elaborate qi comunicate materiale de clarificare/orientare cu privire

la diverse solicitiri ale trnitS{ilor sanitare din subordinea CJBv.

j) Elaborarea planificirii misiunilor de verificare qi control ce urmeazi a fi

derulate la nivelul unitElilor sanitare subordonate, cuprinse in " Planul de acfiuni anual",

document aprobat de cEtre conducerea CJBv - 15 misiuni planificate;

k) Au fost realizate 9 misiuni de verificare qi control, cuprinse in " Planul de acliuni

anual", precum qi alte misiuni aprobate punctual de conducerea CJBv, la propunerea directorului

executiv al DSAM. Misiunile de verificare qi control au avut ca finalitate informarea conducerii

CJBv, precum gi formularea de recomanddri pentru remedierea aspectelor de neconformitate

constatate.

Misiuni de verificare /control suplimentare, realizate cu aprobarea conducerii CJBv

in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare gi Funclionare al aparatului

de specialitate al CJBv, aprobat prin Hotirirea nr.237126.07.2018, in anul 2021, DSAM a

desEgurat qi acliuni/misiuni de verificare punctuale, cu privire la modul de indeplinire a

atribu{iilor legale de cetre unit5tile sanitare din subordinea CJBv, dupi cum urmeaz6:

a) centralizarea concluziilor rezultate in urma misiunilor de control de fond executate,

in luna februarie 2021, de citre reprezentanfii lnspectoratului pentru Situafii de UrgenlI "Jara



B6rsei" Bragov la nivelul unitililor sanitare din subordinea CJBv. Pentru informarea conducerii

CJBv a fost intocmit Raportul inregistrat cu nr.56ll4401 131.03.2021;

b) monitorizarea implementirii recomandirilor formulate, in materia apdririi

impotriva incendiilor, de cdtre reprezentanfii Inspectoratului pentru Situalii de Urgenli "fara
Bfrrsei" Bra.qov, urmare a misiunilor de control de fond executate, in luna februarie 2021. Pentru

informarea conducerii CJBv a fost intocmit Raportul de informare inregistrat cu nr.

56 l/l 080 I /04.0 6.202t ;

c) solicitarea gi centralizarea datelor/informafiilor privind necesarul, la data de

25.10.2021, de materiale de protecfie, materiale sanitare, dezinfectangi, respectiv medicamente

utilizate in actualul context epidemiologic la nivelul unitiilitor sanitare din judelul Bragov.

Document centralizator, inregistrat at rr.561127625128.10.2021, transmis spre valorificare

Instituliei Prefectului Judeful Bragov;

g) solicitarea./centralizarea gi transmiterea cEtre IPJ Braqov a unor informalii/documente in

interesul solufionirii dosarului penal inregistrat sub nr.382053/2021, avAnd atribuit

nr.unic 6431/P/2021, privind o situalie constatati la spitalului clinic Jude{ean de

Urgenfa (SCru) Braqov. Documentele au fost transmise cltre beneficiar cu adresa

nr.56 l/l 9 I 1 1/l 2.08.2021 ;

i)verificare privind modul de organizare qi implementare a planurilor de remediere a

neconformitililor constatate in urma vizitei de monitorizare desfigurate de reprezentantii

Autoritnli Na(ionale de Management a Caltilii in Sindtate, pentru toate unitdlile sanitare

din subordinea cJBv. Acfiunea s-a finalizat in luna decembie 2021, toate planurile de

remediere intocmite la nivelul unitililor sanitare fiind avizate de cdtre Presedintele CJBv.

h)verificare privind respectarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati $i conflict

de interese, cuprinse in contractele de management incheiate cu managerii unit5lilor sanitare

din subordinea CJBv. La finalizarea misiunii de verificare, pentru informarea conducerii

CJBv, a fost intocmit Raportul inregistrat cn nr.5 6 I I 21 3 68 I 03.09.2021 ;



Activititi repartizate de conducerea CJBv personalului Direcfiei

) Sinitate qi Securitate in Munci (SSM)

a) Urmirirea derulirii contrachrlui de prestiri servicii privind slnltatea $i securitatea

in muncl la nivelul CJBv, incheiat cu S.C.Profimar ML Braqov SRL, respectiv intocmirea

angajamentelor legale de ordonanlare ta plati (ALOP) pentru achitarea facturilor emise de

prestator - activitatea se executil trimestrial;

b) Cooperarea cu prestatorul de servicii extem in vederea elabor6rii gi disemindrii la

nivelul CJBv a tematicii instruirii in domeniul sandtdtii fi securitetii in munci, a planului de

prevenire Ei protecrie in domeniul san6tiifii qi securitElii in muncd qi a instrucliunilor proprii de

sInAtate Ei securitate in muncd;

c) Transmiterea Figelor de instruire ale personalului nou angajat in cadrul CJBv, cdtre

Serviciul Resurse Umane, Strategii de lnforrnatizare.

) Servicii medicale, profilactice gi medicina muncii

a) Urmlrirea deruldrii contractului de prestiri servicii medicale qi profilactice la

nivelul CJBv, incheiat cu S.C.Policlinica de Diagnostic Rapid S.A., respectiv intocmirea

angajamentelor legale de ordonanlare la plat?i (ALOP) pentru achitarea facturilor emise de

prestator - activitatea se executi lunar;

b) Modificarea/actualizarea anexelor la contractul de prestiri servicii medicale qi

profilactice - intocmirea figelor de examen medical la angajare pentru personalul CJBv 9i

realizarea programirilor pentru efectuarea vizitelor medicale - activitatea se executd lunar;

c) Transmiterea Fiselor de aptitudini ale personalului nou angajat in cadrul CJBv,

citre Serviciul Resurse Umane, Strategii de lnformatizare;

d) Organizarea qi intocmirea documentelor referitoare la efectuarea, de cdtre tot

personalul cJBv, controlului medical periodic, desfEqurat confomr legislaliei specifice;

e) Transmiterea documentelor referitoare la rezultatele controlului medical periodic,

pentru tot personalul CJBv, citre Serviciul Resurse Umane, Strategii de lnformatizare.



F Proteclia datelor cu caracter personal la nivetul CJBv - GDPR

Mdsurile implementate in scopul asiguririi protecliei/securizirii datelor cu caracter personal

prelucrate la nivelul CJBv, in perioada supusi analizei, au vizat'.

a) elaborarea gi implementarea Registrului de evidenp a incidentelor de securitate,

respectiv a procedurii operalionale PO 01 din 02.07.2021 privind Gestionarea qi tratarea

incidentelor de securitate ce vizeazi date cu caracter personal la nivelul CJBv;

b) elaborarea proiectului procedurii operaqionale PO 02 privind Implementarea

mlsurilor ce vizeazd instruirea noilor angaja{i ai Consiliului Jude{ean Braqov in problematica

GDPR;

c) elaborarea, la nivelul fiecirei structuri organizatorice a CJBv, a Registrului de

evidenti a prelucrdrii datelor cu caracter personal, document aprobat de Pregedintele CJBv;

d) elaborarea, la nivelul fiecirei structuri organizatorice a CJBv, a Dosarului privind

evidenta instruirii personalului in domeniul protecliei datelor cu caracter personal, dosar ce

cuprinde figele individuale de pregitire pentru fiecare anagajat din componenla stnrcturii;

e) actualizarea Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal la

nivelul Consiliului Jude(ean Braqov, respectiv a Angajamentului de confidentialitate, documente

destinate noilor angajali in cadrul CJBv;

0 acordarea de asistenfd de specialitate la solicitarea personalului CJBv, in

conformitate cu prevederile "Regulamentului intern cu privire la prelucrarea datelor cu caracter

personal la nivelul Consiliului Judetean Braqov", art.l8, alin.(l), lit."d". Astfel, au fost formulate

qase (6) puncte de vedere urmare a solicitirilor transmise de Serviciul Administralie Publicn gi

Relalii cu Publicul (2), Serviciul Resurse Umane, Skategii de Informatizare (1), Directia de

Sinitate qi Asisten{d Medicali (2) respectiv Direcqia Arhitect $ef (l);
g) elaborarea, cu respectarea cadrului legal in materie, Nomenclatorului arhivistic in

domeniul protecfei datelor cu caracter personal (rtr.561112840124.06.2021) ;i transmiterea

acestuia citre structura de specialitate in vederea integririi in Nomenclatorul arhivistic elaborat

la nivelul CJBv;

h) actualizarea periodici a situagiei nominale cu angajalii instituliei, conform dinamicii

de personal, atAt funcfionari publici, cAt qi personal contractual, in scopul aplicErii unitare la



nivelul intregului personal a tuturor misurilor aprobate la nivelul CJBv, in domeniul protecliei

datelor. in acest sens, ln perioada de referinla au fost realizate trei actualiziri

(w.561116671113.04.2021,nr.561/18866/11.08.2021, nr.561134845123.12.2021);

i) verificarea modului de implementare a mdsurilor organizatorice aprobate de

conducerea CJBv;

j) organizarea qi desllgurarea procesului de instruire profesionald continu6 in

materia protectiei datelor cu caf,acter personal;

k) actualizarea periodicE a situaliei nominale cu aleqii locali, consilieri jude{eni,

referitoare la distribuirea informdrii privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora

in scopul derul5rii mandatului. Misura a fost operafionalizati la nivelul Serviciului Administra{ie

Publici qi Rela,tii cu Publicul.

a) Centralizare situalii privind echipamentele qi materialele achizi{ionate de unitElile

sanitare prin Programul Opera{ional InfrastructurE Mare Axa Prioritar6 9, pe surse de finanlare;

b) Participarea gi derularea de activitlli specifice, in echipa de proiect, pentru proiectul

reahzat din fonduri europene nerambursabile "Dotarea cu echipamente si aparatura medicald a

Ambulatoriului tntegrat al Spilalului Clinic Judelean de Urgenld BraSov" - cod SMIS 126488;

c) Participarea qi derularea de activitili specifice, in echipa de proiect, pentru proiectul

realizal din fonduri europene nerambursabile " Gestionarea crizei sanitare COVID-|9 in judelul

BraSov", cod SMIS 138566:

d) Participarea gi derularea de activitiili specifice, in echipa de proiect, pentru proiectul

realizat din fonduri europene nerambursabile "Gestionarea efectelor pandemiei COVID-|9 tn

judelul BraSov", cod SMIS 139804;

e) Participarea gi derularea de activitlli specifrce, in echipa de proiect, pentru proiectul

realizat din fonduri europene nerambursabile "Seclia exterioard a Spitalului Clinic Judelean de

UrgenSd BraSov", cod SMIS 149052;

0 Participarea gi derularea de activitili specifice in echipa de proiect, pentru proiectul

realaat din fonduri europene nerambursabile "Digitalizarea serviciilor sociale ;i medicale din

subordinea Consiliului JudeSean BraSov", cod SMIS 135887;

!;,



g) Participarea qi derularea de activitEli specifice in echipa de proiect, pentru proiectul

realizat din fonduri europene nerambursabile "CreSterea siguranlei paciensilor in structui
spitaliceSti publice care utilizeazdfluide medicale", cod SMIS 155097;

h) Participare la qedinlele comisiei nr.7 - pentru sinatate, protecfia copilului gi a
persoanelor adulte din CJBv - la solicitarea membrilor comisiei;

i) Participarea in cadrul Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul

CJBv;

j) Participarea in cadrul Comisiei de casare 3 mijloacelor fixe gi obiectelor de

inventar din patrimoniul CJBv;

intocmirea la solicitarea Comisiei de Monitorizare (SCIM) qi in conformitate cu

prevederile OSGG nr.600/2018, pentru DSAM a urmitoarelor documente: Obiective

specifice qi indicatori de performanti, Anexa I - Formular "ALERTA LA RISC,', Anexa

2 - Registrul Riscurilor, Anexa 3 - Planul pentru implementarea misurilor de control, Anexa

6 - Situalia privind stadiul implementirii mlsurilor de control;

k) Elaborarea proiectelor de Proceduri Operafionale aplicate in Compartimentul

Asistenf6 Medical5 qi inaintarea pe circuitul de avizarelaprobare.

B. Compartimentul Asistenfi Sociali ;i Medico-Sociali

Activitifi desfiqurate in domeniul asistenfei sociale qi medico-sociale

a) Elaborarea documentelor privind aprobarea statului de funcfii, organigramei,

Regulamentului de Organizare gi Func{ionare a aparatului propriu gi a serviciilor sociale, precum

qi a structurii organizatorice pentru Direcfia Generali de Asisten{i Sociall gi proteclia Copilului
(DGASPC) Bragov, in aceasti perioadi au fost emise 3 HCJ-uri;

b) Analiza./verificarea propunerilor transmise de cdtre DGASPC Bragov qi intocmirea

rapoartelor de specialitate in vederea aprobirii de citre plenul CJBv a I I Regulamente de

Organizare 9i Functionare ale serviciilor sociale (locuinfi protejati, centru de zi, centru de

reabilitare) - 3 HCJ-uri;

c) Analiza materialelor, elaborarea documentelor de specialitate gi emiterea avizului

consultativ pentru Planuri de acliune privind serviciile sociale ale unor UAT-uri Ei DGASpC
Braqov-8HCJ-uri ;

I



d) Analiza documentelor privind constituirea/modificarea componenlei Comisiei

pentru Proteclia Copilului - au fost emise 2 HCJ-uri;

e) Elaborarea documentelor de specialitate in vederea aprobdrii de citre plenul CJBv

a unor mesgri de reorganizare a unor servicii sociale Centrul de Abilitare gi Reabilitare pentru

persoane Adulte cu Dizabiliteli "Canaan" $ercaia, schimbare denumiriiunui serviciul social in

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilit{i "Casa Soarelui" -2HCJ;

0 Analiza qi elaborarea documentelor de specialitate, in vederea aprobirii de citre

plenul CJBv, pentru infiinlarea unor servicii sociale in structura DGASPC Bragov, respectiv: 4

HCJ-uri; (LMP Sf. Nicolar, 3 centre de zi de consiliere 9i sprijin pentru pdrinli qi copii)

g) Documentarea gi elaborarea materialelor de specialitate pentru incheierea unor

acorduri de parteneriat intre UAT Judeful Braqov qi diverse institufiilONG-uri/Asociafii {HHC'

Hospice Casa sperantei, Fundalia Hera 4 HCJ-uri);

h) Monitorizare respectare standarde privind costului mediu lunar/beneficiar in

serviciile sociale aflate in subordinea DGASPC Braqov, respectiv a Consiliului Judetean Bragov;

D Elaborarea documentelor privind aprobarea costului mediu lunar de

inrefinere per beneficiar pentru Centru de ingrijire qi Asisten]i, Centnrl de Abilitare si Reabilitare

pentru Persoane cu Handicap, Locuinle Protejate din cadrul Directiei de Asistenti Sociald 9i

Protectia Copilului Bragov qi CPC "Castanul" Victoria;

j) Elaborarea documentelor privind delegarea atrib4iilor contractare de

servicii sociale cdtre Direclia General[ de Asistenl6 Sociali ;i Protecgia Copilului Braqov - I HCJ;

k) Elaborarea documentelor privind aprobarea incheierii protocoalelor de colaborare

intre Ministerul Sdnetnlii, Mun. Bragov Ei Judeful Bragov pentru realuarea proiectelor: Spital

Regional de Urgen[I Bragov qi Spitalul Clinic de Boli Idec$oase qi Pneumoftiziologie Bragov;

l) Avizarea lunari a numirului de posturi aprobat pentru DGASPC Bragov 9i

UAMSP Sinpetru;

m) Inilierea programului jude[ean pentru finanlare nerambursabili din bugetul propriu

al judefului Braqov a proiectelor de asistenli sociali pentru arttlJ 2022;

n) Inilierea demersurilor pentru realizarea programului judefean pentru finanfare

nerambursabili din bugetul propriu al jude;ului Braqov a proiectelor de asistenti sociald pentru

anrl2o22,intocmire documente gi aprobare ghid - I HCJ;



o) Monitorizare proiectelor de asistenlE sociali admise in programul judelean pentru

finanlare nerambursabild din bugetul propriu al jude{ului Bragov pe arlul 2}22lanaliza tuturor

actelor de decont qi elaborarea documentelor pentru avizarea pldlilor citre oNG-uri;

la intilniri de lucru, conferin,te online pe proiecte (InnovaSpa, Grupuri de lucru);

p) Participarea personalului din cadrul compartimentului, in calitate de

observator/membru in comsiile de concurs organizate in vederea ocupirii unor func1ii de medic

in unitl,tile sanitare subordonate CJ Braqov -s-au emis 2 HCJ-uri);

q) Monitorizarea activitiifilor qi evenimentelor din centre prin adrese, verificEri planuri

de acliune, informiri;

r) Corespondenli Ei colaborare cu unititile sanitare Ei unitilile de asisten(d sociali

subordonate CJBv, cu toate autoritifile locale teritoriale dinjudeful Bragov, Colegiul Psihologilor,

Colegiul Asistenfilor Sociali, Ong-uri 9i firndalii;

s) Participarea qi derularea de activitili specifice in echipa de proiect, pentru proiectul

tealizat din fonduri europene nerambursabile "Digitalizarea serviciilor sociale gi medicale din

subordinea Consiliului Judelean Braqov", cod SMIS 135887 qi pentru proiectul pAL Community

- Cregterea accesului la servicii de palialie pentru beneficiari din comunitifi dezavantajate"

finantat prin Mecanismul Financiar SEE gi norvegi ene 2014-2021;

0 Completare chestionare/adrese rispuns c6tre alte compartimente/direcfii din

cadrul CJBv;

u) Centralizarea,' an alizarea gi solugionarea petif ilor repartizate Compartimentului de

Asistenti Social6 qi Medico-Social6 (5);

v) Participare in comisiile de inventariere organtzate in cadrul CJBv;

w) intocmirea documentelor management risc (alerte la risc, obiective specifice

compartiment, proceduri operalionale).



x) Elaborarea planificdrii misiunilor de verificare qi control ce urmeazi a fi derulate

in asistenla sociald qi medico- social6, cuprinse in "Planul de acliuni anual", document aprobat

de citre conducerea CJBv - 9 misiuni planificate;

y) Au fost realizate 5 misiuni de verificare qi control, cuprinse in "Planul de acliuni

anual", precum qi alte I misiune aprobati punctual de conducerea CJBv, la proprmerea

directorului executiv al DSAM. Misiunile de verificare s,i control au a\nt ca finalitate informarea

conducerii CJBv, precum gi formularea de recomandiri gi propuneri pentru remedierea aspectelor

de neconformitate constatate.

2. Activitifi desfiqurate la nivelul compartimentului in contextul epidemiologic

generat de pandemia de SARS-CoV2

a) Monitorizarea activit.ilii la nivelul DGASPC Braqov 9i UAMSP SAnpetru pentru

respectarea legislatiei in vigoare pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19 (lege, ghiduri metodologice, ordonanle de urgen$).

DIRECTIA MANAGEMENT PROIECTE

Serviciul tnvafimAnt, Culturi, Turism, Sport, Culte, Relafii Externe

in cadrul Serviciului inv{nmint, Culture, Turism, Sport, Culte 9i Relalii Externe au fost

desfEgurate urmitoarele activitefl:

o Au fost intocmite proiectele de ghiduri de finanlare pe domeniile culturi, sport qi culte care

au fost supuse consultdrii publice qi ulterior, aprobdrii autoritilii deliberative. Urmare aprobirii

prin HotirAri ale Consiliului Judejean Bragov au fost demarate procedurile de selec{ie publici de

proiecte, in conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului'

Obiectivul general al programului de finanlare al proiectelor culturale este imbunitifirea

calititii vielii locuitorilor judelului Braqov, prin sus{inerea proiectelor culturale sustenabile,

sustinerea mobilitilii creatorilor gi a produselor culturale, pe plan nafional gi internalional.

rl!



Proiectele culturale organizate gi desfEqurate prin programul de finanlare nerambursabill

din bugetul propriu al Judefului Braqov pe anul 2021, au avut drept scop stimularea interesului

publicului tandr pentru implicarea tn evenimente culturale dinamice, promovarea patrimoniului

cultural al Municipiului qi al Judelului Braqov prin organizarea de spectacole culhuale, seminarii

culturale, sesiuni de prezentare a folclorului, gastronomiei qi istoriei de pe aceste meleaguri,

sesiuni de invdJare interactivi pentru elevi, localnici ti turiqti. Au fost puse in valoare localitdlile

din judelul Braqov Ei au fost aduse in actualitate unele simboluri, au fost promovate tradiJiile qi

obiceiurile locale. De asemenea, au fost promovate obiective turistice qi culturale prin organizarea

de expozilii de picturS, fotografie, design gi ilustratie, a fost stimulati produc{ia de bandi desenati

cu tematici istoricl, a awt loc, de asemenea, un festival de reconstituire istorici.

Activitatea culturali a BraEovului a fost considerabil imbogSlitn prin diversitatea

spectacolelor de muzici uqoari, jazz, rock, muzicd clasicd Ei sacri. De asemenea, Braqovul a awt

parte de mai multe proieclii de filme prezentate in festivaluri intemalionale, filme istorice gi pentru

copii.

S-a organizat o gcoali de vard qi mai multe ateliere de crealie tradilionali (picturd icoane,

cusituri tradilionale), la care au participat copii din judelul Bragov, dar qi din streinitate. Acegtia

au fost implicati in activitSli creative Ei de familiarizare cu arta tradilionali qi megtegugurile

practicate odinioari in zona Braqowlui.

Proiectele culturale desfbqurate in judeful Bra;ov au oferit populaliei adulte, tinerilor dar gi

copiilor vorbitori de limbi romAnI, maghiarS, germand qi rromi evenimente culturale de calitate,

acestea contribuind la educarea culturali $i artisticl prin prezentarea de spectacole de teatru, muzici,

obiceiuri tradilionale, costume gi obiecte artizanale.

Finanlirile nerambursabile acordate din bugetul propriu al Judeplui Bragov conform Legii

350/2005 privind regimul finanlirilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitili

nonprofit de interes general qi Ordonanlei nr. 5ll1998 privind imbunitigirea sistemului de finanlare

a proiectelor gi acliunilor culturale adresate beneficiarilor de drept privat fEri scop patrimonial au

fost in valoare de 1.50f.847J3 lei, frind finantate 27 proiecte.

Finantirile nerambursabile acordate din bugetul propriu al Judefului Bragov in temeiul

Ordonanlei nr. 51/1998 privind imbunitii{irea sistemului de finanlare a proiectelor gi actiunilor



culturale pentru proiectele culturale avand ca beneficiari entitlfi de drept public au fost in valoare de

78.750,00 lei, fiind finanlate 7 proiecte.

Finanliri nerambursabile din bugenrl propriu al Judefului Braqov conform Legii 350/2005

privind regimul finanlirilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentu activitili nonprofit de

interes general, a Legii nr. 6912000 a educatiei fizice gi sportului, cu modificirile 9i completiirile

ulterioare, precum gi a Ordinului 664 dn 2018, privind finanfarea din fonduri publice a proiectelor

qi programelor sportive, s-au acordat pentru:

- proiecte sportive - Programul Promovarea Sportului de performanti (adresat exclusiv

sporturilor olimpice). Au fost finanlate I I proiecte in valoare de 38838EJ0 lei.

- proiecte sportive - Programul Sportul penfiu to!i. Au fost finanlate 8 proiecte in valoare de

302.088,51 lei.

- proiecte sportive - federapi sportive nafionale. A fost finanlat un proiect, in valoarea de

114.52951 lei.

Proiectele sportive au vizat pregdtirea, organizarea Ei participarea la competilii pe diferite

ramuri sportive, respectiv fotbal, baschet, handbal, volei, inot, tenis, motosport qi ciclism,

urmirindu-se crefterea gradului de participare activi gi sistematici a populaqiei de toate vArstele

la activitili sportive, ia scopul menlinerii unei bune stlri de sinitate gi consolidarea socializirii

cetitenilor.

De asemenea, au mai fost finanlate gi alte discipline sportive, lirgindu-se astel plaja de

activit6li prin care un num[r mare de persoane de toate v6rstele au putut participa la activitifi

frzice,la drumelii qi concursuri de orientare in mijlocul naturii, la concursuri de pescuit sportiv,

redescoperind natura, puterea acesteia de relaxare qi recreere, dar in acelagi timp au invelat s-o

aprecieze qi s-o protejeze.

Federatia de Schi Biathlon a primit finanlare pentru promovarea gi organizarea Cupei

Continentale de sirituri cu schiurile la Trambulina de la RA5nov.

. Monitorizarea activitdlr1i instituliilor de culturd aflate sub autoritatea Consiliului Judetean

Bragov

Programele de acliuni culturale derulate de instituliile de culturd aflate sub autoritatea

Consiliului Jude{ean Bragov au fost analizate in cadrul serviciului, propun6ndu-se spre dezbatere

gi aprobare plenului Consiliului Jude[ean Bragov. Pe parcursul anului au fost solicitate diferite



modificdri ale programelor de actiuni culturale, acestea fiind aprobate hotdrfi ale plenului

Consiliului Judelean sau dispozilii ale preqedintelui CJ.

. Gestionarea rela{iei dintre Judetul BraSov qi asociafiile in care acesta este membru

UAT Judepl Braqov este membru in 22 asocialii avind scopuri qi obiective de interes

public judelean qi regional. Au fost solicitate gi primite rapoarte de activitate pentru anul anterior

qi a fost menfinutE o rela{ie permanenti cu reprezentanlii ONG-urilor in scopul des{Iqurdrii in

bune condilii a activitilii acestora, respectiv organizarea adunlrilor generale, modifrcdri statutare

gi alte probleme specifice. S-au frcut demersuri pentru plata cotizalilor datorate de Jude[ul Bragov

in calitate de membru.

La nivelul servicului existi o arhivi elechonicE care include documentele gestionate in

relalia cu asocialiile in care Judegul Bragov este membru.

r Conform atribuqiilor stabilite de lege, prin grija Consiliului Judelean Braqov se deruleazi

la nivelul judeplui Braqov Programul in qcoli al Uniunii Europene prin care beneficiarii preqcolari

din gridinilele de stat gi particulare cu program normal de 4 ore, elevii din invitdmintul primar gi

gimnazial de stat qi privat, beneficiazi de produse lactate, de panifica{ie Ei fructe. Programul este

frnanlat din fonduri europene qi din fonduri alocate din veniturile proprii ale judelului Bragov. in

acest sens, semestrial se depun cereri pentru rambursarea sumelor achitate pentnr liwarea de

produse lactate (lapte 9i iaurt) qi fructe.

o Prin intermediul aplicaliei turistice Brasov Tourism App sunt promovate qi valorificate

destinaliile turistice din judepl Braqov, evenimentele culturale gi sportive care se desfEqoari pe

parcursul anului, ofertele turistice disponibile in jude1. Aplicalia este disponibili pentru sisteme

Android, pentru App Store precum gi pe platforma website https://brasovtourism.app/.

o Calendarul "Pie[e, targuri $i oboare"

in vederea unei bune colabordri intre serviciile administrafiei publice judelene, pentru

informarea populafiei gi a agentilor economici interesati, s-a intocmit Calendarul "Piete, tArguri

gi oboare" care s-au desfrqurat pe raza judetului Bragov. Calendarul a fost publicat pe site-ul

propriu wwwjudbrasov.ro gi diseminat la nivel nalional.

. in baza prevederilor Legii l45l2}l4, a fost asigurat necesarul de atestate de producitor gi

carnete de comercializare a produselor agricole gi animaliere pentru UAT - urile din Judegul

Braqov.
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Solicitarile din teritoriu au fost centralizate qi transmise spre tipirire la "Imprimeria Nafionali"

apoi difuzate UAT - wilor din judef pentru a fi puse la dispozilia producdtorilor.

. Rdspunsuri la petilii, adrese gi diverse solicitiiri

Primirea, redistribuirea gi urmlrirea documentelor intrate in Directia Management Proiecte

a fost asigurati prin personalul serviciului, in acest sens existdnd un registru de intriri-iegiri care

se coreleazi cu Registrul general de intrlri-ie$iri din cadrul Compartimentului Informare, Relalii

cu Publicul (circuitul documentelor).

. Judeful Bragov este partener in cadrul proiectului European Interreg, Thematic Trail

Trigger - Three T ahturi de Provincia Livomo - lider de proiect, Regiunea Toscana, Consiliul

Regional al Finlandei Centrale, Autoritatea de Planificare din Malta, Voievodatul Kujawsko

Pomorskie, Guvemul Local al Insulei Tenerife, Administra{ia Guvernamentald din Judeful Vas

Ungaria gi Management Regional Hessen Gmbh Central. Contractul de finan(are a fost semnat de

to! partenerii sus-men{iona1i, fiind inregistrat la CJ Braqov in data de 1.08.2018.

Proiectul se desf-atoarl in perioada 2Ol8 - 2022. Obiectivul proiectului il constituie cre$terea

accesibilit5lii spre destinaliile turistice din jude1, prin dezvoltarea unor politici publice de:

accesibilitate gi mobilitate nemotorizatii (trasee de ciclism, hicking etc.); protectia patrimoniului

natural; dezvoltare economico-sociali locala rezultatd din ecoturism.

De asemenea, Judeful Bragov este partener alituri de Asocialia Asistenti gi Programe

pentru Dezvoltare Durabili - Agenda 21, din partea Rom6niei, in cadrul proiectului "People &

Planet: a Common Destiny", co-{inanfat prin programul DEAR - Programul de educatie pentru

dezvoltare 9i de cregtere a nivelului de congtientizare, iniliat de cihe Uniunea Europeand.

Aplicantul principal este Asocialia Municipiului Loures din Portugalia (C6mara Municipal de

Loures), iar partenerii provin din 8 state membre ale UE (Germania, Irlanda, Italia, Olanda,

Polonia, Portugalia, Rominia, Spania) qi Capul Verde. Proiectul propune parteneriatul

autorititilor locale gi organizaliilor neguvernamentale pentru transpunerea in practici a Agendei

2030 - Obiectivele de Dezvoltare Durabild (ODD), cu accent pe Obiectivul 13 - Acfiune

Climatici, gi este implementat in perioada noiembrie 2020 - octombri e 2024. Obieetivul general

al proiectului este promovarea dezvoltirii durabile incluzive la nivel glocal, implicarea activd a

tinerilor in mod special, dar qi a cetelenilor Si mobilizarea lor pentru Acliuni climatice gi atingerea

ODD, prin promovarea unor stiluri de viagi, comportamente gi practici durabile. Activiti{ile



proiectului vor conduce la imbuniti{irea mediului oferind oamenilor posibilitatea de a supraviefui

qi de a prospera intr-o lume fErI s[r[cie extremd.

o inbaza Ordonanlei nr. 82 din 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru

unit{ile de cult apa4indnd cultelor religioase recunoscute din RomAnia, a fost aprobat Ghidul

solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar unitdfilor de cult din judeful Braqov. Au

primit sprijin financiar 105 unitii{i de cult in valoare de 973.037,65 lei.

r Premierea rezultatelor deosebite oblinute in sport

in luna decemb ie 2021au fost acordate premii din bugetul propriu al Judeplui Bragov

pentru sportivii gi colectivele tehnice care au oblinut perfomranle deosebite la acfiunile sportive

internalionale qi nationale oficiale, in anul competilional 2020 - 2021, individual gi pe echipe.

A fost elaborat qi supuse aprobirii plenului regulamentul privind acordarea premiilor in

anul 2021 in sport (224,71 mii lei, premierea sportivilor gi antrenorilor).

o RelaIi exteme - Deplaslri exteme

in cursul anului 2021 s-a efectuat deplasarea externl finanfatd de Comisia Europeani prin

Programul Life, din bugetul Funda{iei Propark pentru Arii Protejate. in vizita de lucru din

Germania, la Parcul Na[ional al pldurii Bavareze, considerat un model de dezvoltare local6,

participanlii au anrt prilejul si descopere o alti abordare a unui Parc nalional, au identificat

beneficiile economice aduse de acesta in comunitdlile locale. De asemenea, a fost prezentati

abordarea non-intervenlie in habitatele naturale qi despre impactul ecologic al acesteia.

DIRECTIA ARIIITECT SEF

SERVICruL DE AUTORIZATII-AVIZE $I DISCIPLINA iN CONSTRUCTII

In aceasti perioada in cadrul Serviciului Autorizalii, Avize gi Disciplina in Construclii din

cadrul Direcliei Arhitect $ef s-au desfrqurat urmitoarele activitili:

S-au analizat toate documentatiile tehnice inaintate atit de persoane frzice, agen{ii economici

cu capital de stat gi privat, cat qi de UAT-urile din judel aferente investiliilor ce intre in

competenta Consiliului Judelean pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaJiilor

de construire gi avizelor pentru acele investilii care indeplinesc condiliile legale.



etc

4. Prin avizarea qi autorizarea lucririlor de investi{ii solicitate de beneficiar s-a urmdrit

imbunitifirea continui a aspectului locattefllor, a dotirii localitiililor cu utilitElile necesare a

mobildrii din punct de vedere urbanistic, incurajdnd pestrarea specificului valoros local in

materie de arhitecturi prin protejarea ansamblurilor gi siturilor istorice existente gi totodati

frri a fr ingrndit stilul modern.

5. S-a acordat sprijin UAT-urilor - de regulE comune, - in aplicarea Legii 50 / l99l (actualizatd)

privind autorizarea construcfiilor, precum gi in promovarea unor lucrdri publice de interes local

prin indrumare in elaborarea temelor de proiectare gi procedurii de avizare a documentatiilor

pentru aliment6ri cu ap6, canaliziri, refele de gaze naturale, drumuri gi poduri, reabilitare gi

modemizare relele electrice, protectia mediului, etc. S-au incheiat convengii in domeuiul

autorizirii lucririlor de construcgii, urbanismului qi amenajirii teritoriului cu UAT-urile care

nu au avut constituite structuri de specialitate conform Legii nr. 50ll99l (actualizati) la

solicitarea acestora qi s-au emis certificate de urbanism qi autorizafii de construire din

competenla de emitere a acestora.

6. S-au eliberat certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize la certificate de urbanism,

avize la autorizatiile de construire, certificate de atestare a edificirii construcliilor, aferente

at6t lucrdrilor de investilii pentnr alimentdri cu ap6, canaliz-ii, constructii gi reparalii drumuri

9i poduri, construc(ii 9i reparaqii re{ele electrice, telefonice, gaz metan, dezvoltiri de activiteti

industriale noi gi in incinte existente, constructii de obiective tuistice social culturale gi de

cult, construclii de locuinle, solicitate de agentii economici cu capital privat, de stat sau de

2. S-a urmirit la avizarea gi autorizarea documentafiilor ca amplasarea in teritoriu a tuturor

obiectivelor de investilii sd se faci cu respectarea P.A.T.N, P.A.T.J, a regulamentelor de

urbanism gi a zonificirii localitililor conform prevederilor P.U.G.IP.U.Z.IP.U.D iar

amplasamentele singulare, nestudiate din punct de vedere urbanistic si se promoveze in

conformitate cu oportunitltile de dezvoltare ale acestor zone qi corelate cu funcliunile

urbanistice din zond aprobate anterior.

3. S-au analuat relaliile funclionale qi influentele produse pe teritoriul localitililor 9i judegului

de investiflile autorizate in raport cu zonele de locuit (cu dotdrile aferente), zonele cu caracter

economic, zonele de agtement, cdile de comunicalii, zonele de monumente istorice gi naturale,



persoane frzice cdt gi pentru lucririle publice ale UAT-urilor amplasate in extravilan gi

intravilan, dupd, caz.

7. ln cadrul serviciului s-a desfrgurat activitatea de relafii cu publicul de cdtre fiecare angajat al

serviciului, prin verificarea, inregistrarea in format electronic a documentatiilor depuse qi

fumizarea tuturor informaliilor cu privire la procesul de autorizare a construcfiilor. Fiecare

angajat al serviciului efectueazl o dati pe siptimdnE serviciul de inregistrare, asigur0nd astfel

funcgionarea corespunzitoare gi independent6 a procesului de eliberare a certificatelor de

urbanism, autoriza(iilor de construire, avizelor, precum gi certificatelor de atestare a edificdrii

conshuctiilor.

8. Activitatea de confol privind respectarea disciplinei in construclii s-a planificat in baza

prevederilor LEGII nr. 50/1991 (republicatd, actrnlizati\ qi a ORDINULUI nr. 839/2009

referitor la normele de aplicare a legii nr. 50ll99l privind autorizarea lucrlrilor de constructii.

Activitatea de control pe raza judelului s-a concretizat in urmirirea respectdrii PUG-urilor de

c[tre primarii comunelor la eliberarea autorizatiilor de construire, rezolvarea sesizdrilor

petiliilor qi reclamaliilor din teritoriu ( inclusiv aplicare de amenzi ) gi vizionarea

amplasamentelor solicitate in zonele cu dezvoltiri urbanistice semnificative. S-a urmlrit

realizarea investifiilor autorizate in conformitate cu autorizatiile de construire emise de

consiliul judelean, precum gi regularizarea taxei de autorizare in funcfle de valorile finale ale

lucr6rilor rezultate din eviden(ele contabile sau prev6zute de Codul Fiscal, prin participarea in

Comisiile de receplie la terminarea lucr6rilor, urmirirea termenelor de incheiere a lucririlor

qi trimiterea somafiilor de plati pentru regularizarea autoriza{iilor.

9. Activitili de continuare a completarii bazei de date a serviciului in format electronic (a

situaliilor de lucriri), in vederea stabilirii dinamicii de dezvoltare a judeplui. S-au transmis

situalii privind emiterea certificatelor de urbanism gi autorizafiilor de construire institu(iilor

interesate, conform prevederilor legale.

10. in cadrul programului de dezvoltare armonioasi ajudeplui $i a localitA|lor dinjude!, angaja{ii

serviciului au colaborat cu diverse servicii din cadrul Consiliului Jude{ean sau cu diverse

organisme judefene, prin participarea in comisii tehnice, in vederea promovirii qi urmiririi

investiliilor proprii



:(

11. (CTE, receptii, etc).

12. S-au rezolvat gi alte actvitaf solicitate de conducerea Consiliului Jude{ean Bragov.

13. in conformitate cu atribuliile legale specifice Consiliului Judetean s-au mai desfigurat:

- activitSli aferente solicitdrilor de cercetare prealabili a dosarelor de expropriere pe cauzi

de utilitate publicd din partea UAT-urilor;

- participarea in Comisia de fond funciar din cadrul Instituliei Prefectului;

- s-au aralizat documentatiile pentru atribuire teren - conform HG 834/1991;

- eliberiri copii dupi documentele din arhivi la solicitarea petenfilor;

- ativit{i in vederea formlrii Comitetului de organizare IINESCO pentru intocmirea

planurilor de proteclie si gestiune a monumentelor din lista Patrimoniului Mondial

GTNESCO).

in date concrete, activitatea in 2021 a serviciului se prezintd conform celor de mai jos:

l. Certificate de urbanism

2. Aviz Certificat de urbanism

3. Autorizalii de construire

4. Aviz autorizafie de construire

5. Certificat de atestare a edificirii construcfiilor

6. SesizSri, reclamalii, somalii, contravenfii, diverse

7. Regulariziri

8. Prelungiri certificate qi autorizalii

9. Adrese completeri documentafii

TOTAL

494

260

104

53

22

326

54

53

t29

1495

BIROUL DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI

Activitatea Biroului de Urbanism, Amenajarea Teritoriului in perioada 01.01.2021

- 31.12.2021, s-a desftgurat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Principalele activitili desfefurate in cadrul biroului au fost urmdtoarele:



- gestionarea gi coordonarea activitAtii de avizare a documentatiilor de urbanism ( Planuri

Urbanistice Generale, Planuri Urbanistice Zonale gi Planuri Urbanistice de Detaliu)

- coordonarea activitnlii de urbanism gi amenajarea teritoriului la nivel judefean, inclusiv

a procesului de actualizare a Planurilor Urbanistice Generale gi a Regulamentelor locale

aferente;

- asigurarea direcliilor de dezvoltare coerenti a localititilor, prin verificarea gi supunerea

spre avizare a documenta{iilor de urbanism care corespund cerinplor dezvoltirii

urbanistice echilibrate;

- umtdrirea imbunntefrii calitiilii mediului consfuit gi incurajarea pestrdrii specificului

arhitectural local, in localitilile protejate gi cu potential turistic ;

- avizarea conform competentelor legale a unor investilii cu impact favorabil in teritoriu,

incadrate in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate;

Aceste activitlfi s-au concretizat, in principal, in:

- func{ionarea Comisiei Tehnice de Urbanism gi Amenajarea Teritoriului, prin asigurarea

secretariatului pentru 6 Eedinle ;

- analizarea documenta(iilor ce au fost supuse avizirii Comisiei Tehnice de Urbanism gi

Amenajarea Teritoriului, respectiv Ptanuri Urbanistice de Detaliu gi Planuri Urbanistice

Zonale. Pe parcursul anului 2021, au fost emise 62 de avize pentru Planuri Urbanistice

Zonale gi Planuri Urbanistice de Detaliu. Pe parcursul procesului de ayizare au fost

intocmite: 6l referate in vederea analizirii documentaliilor in cadrul C.T.U.A.T. gi 70

adrese de completare a documentaliilor ;

- inigierea procedurii de actualizare a documenta(iei Planului de Amenajare a Teritoriului

Judetean Bragov, conform Ordinului MDRT nr. 27Oll2OlO. in perioada iunie-decembrie

2021 , at fost finalizate urmitoarele activitiili:

. cercetarea piefei pentru stabilirea prefului estimativ al lucririi gi a

costului total estimat (inclusiv cheltuieli necesare pentru acliunile de

informare qi consultare a publicului) gi alocarea sumelor necesare in

bugetul de venituri qi cheltuieli al judefului;



. emiterea Dispozitiei Pregedintelui Consiliului Judetean Brasov

privind desemnarea doamnei Adina Stefan ca persoani responsabili

cu informarea Ei consultarea publicului cu privire la actualizarea

Planului de Amenajare a Teritoriului Judefean Brasov. - art.9 din

Ordinul M.D.R.T. nr.27 Ol 12010:,

. anun{area intentiei de elaborare a PATJ - informare public + APM; -

art.14 din Ordinul M.D.R.T. w.270112010

. constituirea qi consultarea grupului de lucru cu rol consultativ cf.

Ordin nr. 270112010:. responsabil de proiecUresponsabil cu

informarea gi consultarea publicului/reprezentanli ai APL -
reprezentanli ai judefelor vecine /reprezentanti ai

MDlPA"/reprezentanli ai altor institulii/organisme interesate de la

nivel central, regional, judefean sau local; - art.l5 lit.c) din Ordinul

MDRT nr.270ll2010;

. intocmirea Caietului de sarcini pentru achizilionarea serviciilor de

elaborare a PATJ;

. redactarea documentului de planificare a procesului de participare a

publicului, pe baza Regrlamentului local adoptat - art.ls lit.c) din

Ordinul MDRT nr.270 I /20 I 0;

- transmiterea adreselor citre udtedle a&ninistrativ-teritoriale din judet prin care s-a

solicitat transmiterea necesarului de fonduri pentru anul 2021, urmare a adresei

Ministerului Dezvoltiirii, Lucririlor Publice qi Adminishaqiei (MDLPA) pentru Programul

privind elaborare alactraluarea planurilor urbanistice generale gi a regulamentelor locale

de urbanism;

- pentru Programul privind elaborarea/actualizarea planurilor urbanistice generale qi a

regulamentelor locale de urbanism s-au centralizat solicitirile de fonduri de la 28 de

primnrii qi s-au transmis citre MDLPA ;

- a fost semnat contractul de finanfare pentru Programul privind elaborarea/actualizarea

planurilor urbanistice generale qi a regulamentelor locale de urbanism nr.

56956106.05.2021 - 561/10082128.05.2021, incheiat cu MDLPA privind alocarea sumei



de 461.180,00 lei Consiliului Judetean Braqov pentru elaborarea./actu aliz.area planurilor

urbanistice generale pentru I I localitili;

- localitalile Budila, Driguq, Hirman, RAqnov qi Sicele au transmis documente

justificative care s-au incadrat in procedura legali pentru decontare.

- kansmiterea de adrese cdtre unitdflle adminishativ teritoriale din judeful Bragov cu

privire la modifrclrile legislative din domeniul urbanismului qi amenajirii teritoriului

apdrute pe parcursul anului in curs ;

- solutionarea petiliilor pe linie de urbanism, potrivit atribqiilor legale, pentru asigurarea

respectdrii legislafiei in vigoare;

- solicitarea de informa{ii cu privire la situalia structurilor de specialitate in domeniul

amenajlrii teritoriului qi urbanismului constituite in cadrul aparatelor de specialitate, de la

toate primiriile din jude1, in vederea asigurlrii asistentei tehnice de specialitate, pe bazd

de convenfie, comunelor care nu au in structuri angajali cu atribufii in domeniul

urbanismului. in acest sens au fost incheiate 8 conventii cu urmitoarele UAT-uri: Apa1a,

Budila, Cincu, Jibert, $oarg, Ungra, Vigtea qi Vulcan;

- informarea primarilor cu privire la modalitdtile de funcqionare a activitilii de urbanism

la nivelul localitiililor in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 9i Legii 350/2001-

indrumarea activitefi personalului cu atribufii in domeniul urbanismului la nivelul

unitatilor administrativ - teritoriale;

- oferirea de consultanli solicitanlilor de informatii in domeniul urbanistic ;

- emiterea avizelor de oportunitate pentru elaborarea documentatiilor de urbanism, tn cazul

in care la primdriile din judef nu sunt organizate structuri de specialitate, conform Legii

35012001. Au fost emise 15 avize de oportunitate gi intocmite 5 adrese de completare a

documetaliilor pentru care s-a solicitat acest aviz ;

- analizarea gi solufionarea solicitirilor gi sesizdrilor instituliilor publice din jude1, cit 9i

ale cetilenilor. Au fost solufionate 32 solicitiiri ;

- actualizarea in forrnat electroni c abazei de date a judelului. in acest sens s-au transpus

in baza de date informa;iile atagate Planurilor Urbanistice Zonale gi a Planurilor

Urbanistice de Detaliu avtzate (57 documentatii);



- colaborarea cu celelalte servicii ale departamentului gi organismele judefene pentru

rezolvarea unitari a problemelor legate de dezvoltarea armonioasi a tuturor localitdlilor

judelului;

BIROUL AUDIT PUBLIC TNTERN

in vederea asigurdrii cadrului organizalsris gi func$onal necesar desflguririi activitilii de

audit public intem, in cadrul Consiliului Judelean Braqov este constituit Biroul Audit Public

Intem, structure de specialitate in domeniul auditului public intem, care func[ioneazi in

subordinea directi a Pregedintelui Consiliului Jude{ean Braqov.

Biroul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Judelean Bragov auditeazi activitatea

proprie a Consiliului Judefean Bragov, precum gi activitatea entitililor aflate in subordinea, in

coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Judefean Braqov, care nu au in componen{i un

compartiment de audit public intern, desfi5urind activit5li de asigurare, care reprezint6 examinEri

obiective ale elementelor probante, efectuate in scopul de a fumiza Pregedintelui Consiliului

Judelean Braqov o evaluare independentd a proceselor de management al riscurilor, de control qi

guvemanp, dar qi activitali de consiliere, menite si adauge valoare qi sI imbundtifeasci procesele

guvernanlei in cadrul Consiliului Judetean BraEov qi a entitii{ilor publice aflate in subordinea

acestuia.

Activitatea de planificare a activitiilii de audit public intern se realueazi multianual gi

anual, conform planurilor de audit public intem elaborate la nivelul Biroului Audit Public Intem

din cadrul Consiliului Judefean Braqov qi aprobate de cltre ordonatorul principal de credite.

in conformitate cu prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr.67212002 privind auditul public

intern, republicati, cu modifrcirile qi completirile ulterioare gi ale pct. 2.4.1. dir, Normele

metodologice privind exercitarea activitI[ii de audit public intem, aprobate prin H.G. nr.

108612013, in anul 2021, la nivelul Consiliului Judelean Bragov gi al entitililor publice aflate in

subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea acesfuia, activitatea de audit public intern s-a

desftqurat in baza Planului multianual de audit public intern pentru perioada 2021 - 2025 qi a

Planului anual de audit public intem pe arrri 2021, cu actualizirile aferente, aprobate de

ordonatorul principal de credite.

Ca urmare a modificdrilor intervenite in planificarea activitifii de audit public intern, la

sfhrgitul anului de raportaxe, in Planul anual de audit public intern pe arr.lJ 2021, actualizat ti
aprobat, se reglsesc 24 misiuni de audit public intem.



in anul 2021, Biroul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Jude{ean Braqov a realizat

toate cele 24 misiuni de audit public intern planificate, din care 23 misiuni de asigurare gi I

misiune de evaluare.

Misiunile de audit public intern de asigurare, ce au awt ca tip de audit public intem auditul

de regularitate, desfrqurate at6t la nivelul Consiliului Judepan Braqov, c6t qi la nivelul entitErilor

publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea acestuia, at vizat domeniile

auditabile: adminisharea domeniului public qi privat al judegului BraEov, sistemul de prevenire a

corup1iei, sistemul de control intem managerial gi resursele umane.

in cursul misiunii de evaluare derulate in anul 2021 de Biroul Audit Fublic Intern din cadrul

Consiliului Judefean Braqov, a fost evaluati activitatea compartimentului de audit public intem

care functioneazE la nivelul Spitalului Clinic Judetean de Urgenfl Braqov.

Constat6rile gi recomandirile formulate in cadrul misiunilor de audit public intem au fost

documentate in rapoarte de audit public intern, avizate de ordonatorul principal de credite, sinteza

acestora fiind prezentati in Raportul anual privind activitatea de audit public intem, aferenti

anului 2021, desfrqurati la nivelul Consiliului Judelean Bragov, precum qi a entitllilor publice

subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea acestuia.

in cadrul misiunilor de audit public intem derulate in cursul anului 2021, nu au fost

constatate iregularitdti gi nu au existat recomandlri formulate qi neinsuEite de citre conducerea

entitililor/ stnrcturilor auditate.

in desfiEurarea activitilii de audit public intem, au fost asigurate atributele frrncliei de audit

public intern, respectiv independenfa gi obiectivitatea, astfel:

. Biroul Audit Public Intern a raportat direct managementului superior al entitifii publice;

. Auditorii intemi nu au fost implicali in nici un fel in exercitarea activitdlilor care fac parte

din sfera auditabil[;

r Auditorii interni qi-au declarat independenta in cadrul tuhror misiunilor de audit public

intem efectuate, prin completarea declaraliei de independenli, pishati la dosarul fiecirei

misiuni de audit public intern;

r $eful Biroului Audit Public Intern a participat, in misura in care s-a solicitat acest lucru,

la reuniunile conducerii entitiilii publice sau ale oriclrei altei comisii, oricirui altui consiliu



sau comitet cu atribulii in domeniul guvernan{ei entititii, managementului riscului 9i

controlului.

in vederea asigurdrii monitorizlrii permanente a activitefi de audit public intem qi a

autoevaludrii periodice a acesteia, la nivelul Biroului Audit Public lntem, au fost elaborate

Programul de asigurare gi imbuniti[ire a ca[tAfii activitegi de audit public intem (PAIC) qi Planul

de acliune privind asigurarea gi imbunltilirea calitilii activiteli de audit public intem, structurat

pe obiective, ac{iuni, indicatori, termene de implementare qi responsabili.

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU

Principalele activitili in cadrul compartimentului sunt proiectarea qi managementul

documentelor sistemului de management al calitIgii, certificarea qi menlinerea sistemului de

management al calit6lii conform ISO 9001:2015, implementarea sistemului european CAF,

integrarea sistemelor de management SMC, CAF, SCIM, conformarea cu legislalia aplicabilE. in

acest scop, in cadrul compartimentului s-au desfEgurat mai multe activitili, precum:

elaborarea, actualizarea, verificarea documentelor sistemului de management integrat

(SMI) prin care se planifici procesele desfigurate in cadrul CJBv: proceduri de lucru,

proceduri de sistem, proceduri operaJionale, fige de proces, Manualul Calidlii, Harta

Proceselor, Domeniul de aplicare, Contextul intern qi extem, inregistriri ale SMI, etc.;

mentenanla documentelor SMI prin procesele de inventariere, revizuire, adecvare a

acestora cu cerinlele standardelor de managementul calitiifii (familia de standarde ISO

9000), auditare SMI (ISO 19011), documentalie SMC (ISO 10013), instruire (ISO 10015),

OSGG 600/20I8, CAF, SNA;

documentare in diferite domenii prin studierea legislafiei aplicabile, standarde, norme,

ghiduri, coduri specifice, reglementiri interne gi intemafionale, manuale, programe

guvernamentale, OMFP-uri, OSGG-uri, Hc-uri, OUG-uri, HCJ-uri, etc. ;

elaborarea qi mentenanta inregistrlrilor sistemului de management integrat, at6t in format

letric, cit ;i electronic;



proiectarea !i mentenanta documentatiei sistemului de management integrat, atet in format

letric, cdt qi electronic;

proiectarea, documentarea, implementarea qi imbunitifirea continu6 a sistemului de

management integrat;

reducerea numlrului de neconformitili gi implernentarea domeniilor de imbunEtilire;

conqtientizarea angajalilor cu privire la modificare a, acinlizarea, adecvarea documentelor

SMC;

instruiri inteme qi qedinle de lucru cu toate compartimentele din cadrul CJBv cu privire la

identificare procese, activitiili, diagrame flux, proceduri de sistem, proceduri

operalioanale, formulare, obiective specifice, indicatori de performanli, tratarea riscurilor

gi opornrnit{ilor, codificarea qi numerotarea procedurilor, procese externalizate, intocmire

Listd documente exteme aplicabile, intocmire Listd pnrfi interesate,etc.;

elaborare gi completare formular obiective specifice qi indicatori de performanfi;

elaborare qi completare formular identificare qi tratare riscuri;

elaborare gi completare formular Alerti la risc (FAR);

elaborare qi completare Figd urmirire risc (FUR)

participarea la gedinle de lucru cu managementul CJBv, responsabili procese;

pregitirea procesului de audit intem in domeniul SMC;

documentare gi elaborare documentalie necesari auditului intem (elaborare Chestionar de

audit, elaborare qi distribuire Plan de audit intem, Listi pEr{i interesate, Listi documente

externe aplicabile, etc.);

desfrgurarea misiunii de audit intern de calitate in toate compartim6ntele CJBv gi

elaborarea Raportului de audit intem;

elaborarea Chestionarului de satisfacfie a clienlilor in variantd WEB qi postarea acestuia

pe site-ul qi pe pagina de Facebook ale instituliei, centralizarea datelor gi elaborarea

Raportului asupra Chestionarului de satisfac[ie a clienlilor;

elaborarea gi pregitirea documentafiei trecesare qi centralizarea documenta{iei de la alte

compartimente pentru qedinla de arLaliad a managementului (Raport informativ privind

stadiul funclionerii SMC, Raport privind autoevaluarea entitAtii conform cadrului comun

de autoevaluare CAF 2013, Raport asupra chestionarului de satisfac{ie a clienfilor, PV al

gedinfei de analizd a managementului, etc.);



documentarea qi elaborarea documentaliei necesare menlinerii certificirii SMC conform

ISO 9001:2015;

elaborare listi documente necesare pentru menfinerea certificlrii SMC conform ISO

9001:2015, transmiterea acesteia citre celelalte compartimente din cadrul CJBv 9i

solicitarea documentatiilor specifice;

centralizarea/sintetizarea documenta{iilor primite de la celelalte compartimente din cadrul

CJBv qi integrarea acestora in documentele calitefii;

asigurarea comunic6rii cu organismul de certificare SRAC in vederea desliguririi in bune

conditii a auditului de supraveghere a SMC conform ISO 9001:2015:

transmiterea citre SRAC a documentagiei solicitate pentru audihrl extem de supraveghere

gi distribuirea Planului de audit de supraveghere transmis de citre SRAC;

stabilirea programului de desfEgurare a auditului de supraveghere;

completarea documentatiei pentru auditul de supraveghere conform solicitirilor SRAC gi

asigurarea consultanlei pentnr completarea acesteia de c6tre celelalte compartimente

CJBv;

derularea etapei de auditare a CMICM in cadrul auditului de supraveghere;

asigurarea condiliilor necesare de desEgurare a auditului de supraveghere qi participarea

la toate etapele acestuia in cadrul compartimentelor CJBv cuprinse in Planul de audit,

gedinla de deschidere, auditarea managementului la cel mai inalt nivel, furnizarea

documentaliei solicitate, qedinla de inchidere, primirea documentatiei din partea SRAC;

analaarea documentaliei primite de la SRAC in urma auditului de supraveghere,

modificarea/completarea unor documente qi transmiterea acestora c6tre SRAC;

elaborarea Chestionarelor CAF de autoevaluare a organizaliei, asigurarea consultantei in

vederea completirii acestora, colectarea datelor gi centralizarea acestora, intocmirea

Raportului privind autoevaluarea, precum gi participarea la qedinlele de analizi qi consens;

realizarea, instruirea, adaptarea ghidului de completare a chestionarelor CAF pentru

Consiliul Judefean Bragov pe toate cele 9 criterii de analizl;

elaborare, actualizare, sintezi, analizi documente pentru intocmirea raportului periodic de

activitate, conform art.5, alin.3 din Legea nr. 54412001;



elaborarea unui Raport de activitate penEu Compartimentul de Management Integrat

Calitate-Mediu (CMICM) pe anul 2021 Si transmiterea acestuia c[tre Serviciul

Administajie Publici gi Relalii cu Publicul, atit in format letric, cat $i fu format electronic;

completare Chestionar de autoevaluare SCIM pentru CMICM;

participarea la gedintele de lucru ale Comisiei de monitorizare SCIM, precum qi elaborarea

qi furnizarea documenta{iei necesare;

participarea la gedinlele Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare SCIM qi

elaborarea qi furnizarea documenta{iei necesare;

elaborare Centralizator Autoevaluare CJBv, Situalie Sintetici gi Situalie Centralizatoare

pentru Chestionarele de autoevaluare SCIM pentru aparatul propriu $i transmiterea

documentaliei cdtre Comisia de Monitorizare SCIM;

participarea la elaborarea documentafei solicitate de citre Curtea de Conturi cu privire la

stadiul implementirii SCIM conform OSGG 600i2018;

activititi specifice Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare SCIM, conform ROF

al Comisiei de monitorizare.

documentare cu privire la ediliile actualizate ale standardelor referitoare la sistemul de

management al calititii (familia ISO 9000), precum gi ghidul pentru auditarea sistemelor

de management al calitilii (ISO l90l l:2018), comparalie cerinle, principalele modificlri,

procesul de certificare, etc.;

documentare cu privire la integrarea SMC confonn ISO 9001 :2015, SCIM conform OSGG

600120t8, cAF 2013, sNA.

activitate specifici consilierului de etici, in conformitate cu OUG 5712019 qi HG

93u202r:

monitorizarea modului de aplicare $i respectare a principiilor qi normelor de conduiti de

cEtre func(ionarii publici din cadrul instituliei;

desfrqurarea activitllii de consiliere etici

organizarea de sesiuni de informare a funclionarilor publici cu privire la normele de eticd,

modifrciri ale cadrului normativ in domeniul eticii $i htegritilii - 3 sesiuni de informare

online

aplicarea de chestionare angajalilor qi realizarea analizei acestora - realizare I chestionar

qi un raport de analiz[



completeaz6 pe platforma ANFP gi publici pe site: judbrasov'ro: Anexa nr.l-

Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcfionarilor publici qi a

normelor_ standardelor de conduitl in cadrul autoritililor instituliilor publice Ei Anexa nr.

2 - Implementarea procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funclionarilor publici

in cadrul autoritdfilor qi institu.tiilor publice;

scriere / aprobare/ implementare proiect POCA ,,lvlecanisme eficiente in vederea

prevenirii corup;iei in administra(ia Judefului Braqov"

Obiectivul general al proiectului consti in dezvoltarea gi consolidarea capacitdlii

administrative a Consiliului Judefean Bragov prin eficientizarea activitililor de prevenire

gi combatere a corup{iei in adminisha(ia publici locali, promovarea eticii 9i integritdfii

pentru imbundtSlirea performantelor in activitate, cre$terea transparen{ei in procesului

decizional, precum qi imbundtd{irea cunogtintelor gi a competen(elor personalului 9i

alegilor locali.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Creqterea gradului de implementare a misurilor de prevenire a corup(iei 9i a

indicatorilor de evaluare.

. Cre$terea gradului de congtientizare a efectelor coruptiei la nivelul personalului din

administrafia publici locald cat ti in rAndul cetilenilor.

o imbunitltirea cunogtinlelor $i a competentelor personalului qi aleqilor locali in ceea

ce privesc mEsurile anticoruplie.

- participarea la diferite gedinle, intelniri de lucru, prezentiri, dezbateri, informiri;

- intilniri gilsau disculii de lucru (telefonic, on-line) cu diferili colaboratori externi sau

omologi din alte consilii judetene, institulii, firme, precum qi schimb de informafii cu

acegtia prin e-mail, fax sau in format letric;

Compartimentul Management Integrat Calitate Mediu nu a avut de dus la indeplinire

Hotiriri ale Consiliului Judefean.

Raportul aparatului de specialitate intocmit in temeiul Legii w.54412001 privind liberul

acces la informafiile de interes public reprezintd activitatea sustenabili a angajalilor

Consiliului Judefean coroborati cu viziunea qi strategiile promovate de demnitarii, managerii

a



publici gi administratorul public se doregte a fi un barometru al interacliunii cu beneficiarii

reali ai serviciilor oferite de institulie: cetllenii din comunitate- persoane fizice qi persoanele

juridice interesate qi implicate gi un reper pentru nevoile qi colabordrile viitoare.
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