
 
ANEXA 

 
 
 

Tematica orientativă a ordinii de zi a şedinţelor de lucru ale Colegiului 
Prefectural al judeţului Brăila din anul 2023 

 
 
 

Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila din data de 26 ianuarie  
 
1. Prezentarea Tematicii orientative a ordinii de zi a şedinţelor de lucru ale Colegiului 
Prefectural al judeţului Brăila în anul 2023. 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Tematicii orientative a ordinii de zi a şedinţelor 
de lucru ale Colegiului Prefectural al judeţului Brăila în anul 2023”. 
3. Diverse. 
 
Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila din data de 16 februarie  
 
1. Informare privind activitatea Centrului Militar Județean Brăila în anul 2022. 
2. Informare referitoare la modul de realizare a măsurilor prevăzute în Hotărârea Colegiului 
Prefectural nr. 3/26.05.2022 privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea 
activităţii Direcției de Sănătate Publică Brăila în perioada mai-decembrie 2022”. 
3. Informare referitoare la modul de realizare a măsurilor prevăzute în Hotărârea Colegiului 
Prefectural nr. 4/30.06.2022 privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea 
activităţii Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila în 
perioada iunie-decembrie 2022”. 
4. Informare privind activitatea Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dunărea” 

al județului Brăila în anul 2022. 
5. Diverse. 

 
Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila din data de 16 martie 
 
1. Informare privind măsurile pe care le va întreprinde Direcţia pentru Agricultură 
Județeană Brăila pentru desfășurarea în condiții optime a campaniei agricole de primăvară 
2023.  
2.Informare privind măsurile de supraveghere sanitar-veterinară care vor fi stabilite pentru 
perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale 2023, în domeniul igienei şi sănătăţii 
publice sanitar-veterinare și programul de măsuri stabilit. Raportor: Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila. 
3. Informare asupra acţiunilor ce urmează a fi desfăşurate de către Comisariatul Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorilor Brăila şi Direcţia de Sănătate Publică Brăila în 
vederea respectării prevederilor legale la comercializarea produselor specifice sărbătorilor 
pascale 2023 și programul de măsuri stabilit. 
4. Informare privind acţiunile ce vor fi întreprinse pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în 
perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale 2023 de către Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Brăila şi  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila. 
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului comun de acţiuni ce vor fi întreprinse în 
judeţul Brăila, pentru protejarea sănătăţii şi siguranţei populaţiei,  în perioada premergătoare 
şi în timpul sărbătorilor pascale 2023” al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Brăila, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Brăila, Direcţiei de Sănătate Publică Brăila, Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Brăila şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila. 



6. Diverse. 
 
Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila din data de 13 aprilie 
 
1. Informare privind situația restaurării monumentelor istorice în anul 2022. Analiză 
comparativă cu anul 2021. Raportor: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila. 
2. Informare privind acordarea în anul 2023 a ajutorului financiar pentru pensionarii cu 
venituri mai mici de 3000 lei, potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 168/2022. Raportor: Casa 
Județeană de Pensii Brăila. 
3. Informare privind contractarea serviciilor medicale pentru toate tipurile de asistență 
medicală în anul 2023, în conformitate cu modificările legislative. Raportor: Casa Județeană 
de Asigurări de Sănătate Brăila. 
4. Informare privind calendarul sportiv anual, metodologie de întocmire și desfășurare a 
activităților și competițiilor sportive. Raportor: Direcția Județeană de Sport Brăila. 
5. Stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru și cartea funciară, desfășurate 
pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară în județul Brăila. 
Raportor: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila. 
6. Diverse. 

Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila din data de 18 mai  
 

1. Informare privind principalii indicatori economico-sociali ai județului Brăila realizați în anul 
2022. Raportor: Direcţia Regională de Statistică Brăila. 
2. Informare privind activitatea desfășurată în perioada ianuarie-aprilie 2023. Raportor: 
Bazade Reparații Nave Brăila. 
3. Informare privind Implementarea  măsurii 4 ''Investiţii în active fizice'' din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Bugetul de Stat şi submăsurii 4.3 - ''Investiţii 
pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice'' - 
componenta modernizarea infrastructurii de irigaţii - din cadrul  Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020. Raportor: Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare 
Brăila. 
4. Diverse. 
 
Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila din data de 15 iunie 
 
1. Informare privind producerea prelucrarea și comercializarea semințelor utilizate pentru 
înființarea culturilor agricole la nivelul județului Brăila. Raportor: Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului  Săditor Brăila. 
2. Informare privind implementarea planului de măsuri al Inspectoratului Scolar 
Județean Brăila privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome.  
3. Informare privind monitorizarea calității aerului la nivelul județului Brăila. Raportor: 
Agenția pentru Protecția Mediului Brăila. 
4. Informare privind realizarea programului de împăduriri și stadiul înființării de perdele 
forestiere de protecție pe teritoriul județului Brăila. Raportor: Direcția Silvică Brăila. 
5. Diverse. 
 
Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila din data de 13 iulie 
 
1. Informare cu privire la activitatea desfășurată de Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila 
în semestrul I 2023. 
2. Raport privind activitatea desfăşurată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Brăila în primul semestru al anului 2023 și măsurile pentru îmbunătăţirea 
activităţii în semestrul II al anului 2023”. 



3. Informare privind activitatea desfășurată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Brăila în semestrul I al anului 2023. 
4. Raport privind acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă 
și au fost realizate și intretinute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor 
de scurgere a apelor mari. Raportor:  Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea 
activităţii Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila în semestrul II 
al anului 2023”. 
6. Diverse. 

 
Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila din data de 17 august  
 
1. Raport de activitate desfășurată în domeniul vamal și al accizelor, pentru prevenirea, 
descoperirea și combaterea evaziunii fiscale în semestrul I al anului 2023. Analiză comparativă 
cu anul 2022. Raportor: Biroul Vamal de Frontieră Brăila. 
2. Raport privind activitatea desfășurată de Inspectoratul Școlar Județean Brăila în 
primele șapte luni ale anului 2023 și măsurile propuse pentru îmbunătățirea activității în 
perioada august-decembrie 2023. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea 
activităţii Inspectoratului Scolar Județean Brăila în perioada august-decembrie 2023”. 
4. Diverse. 
 
Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila din data de 14 septembrie  
  
1. Informare privind modul în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.53/2003, 
republicată, modificată și completată. Raportor: Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila 
2. Informare privind deschiderea sesiunilor de depunere cereri de finantare pentru fermierii 
ce vor să acceseze fondurile europene alocate României prin Planul National Strategic (PNS) 
pentru perioada 2023-2027. Raportor: Oficiul Județean pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale Brăila. 
3. Informare privind campania de primire a cererilor de plată/ajutor financiar depuse de 
fermieri la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean 
Brăila în anul 2023.  
4. Diverse. 

 
Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila din data de 19 octombrie  
 
1. Informare privind acțiunile care vor fi întreprinse de către Primăria municipiului Brăila 
pentru sprijinirea populaţiei municipiului Brăila în vederea asigurării încălzirii în sezonul rece 
2023-2024. Preocuparea Primăriei municipiului Brăila și a Consiliului Local Municipal 
Brăila în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a 
combustibililor, necesare deszăpezirii străzilor din municipiul Brăila, pentru perioada sezonului 
rece și programul de măsuri stabilit.  
2. Informare privind acțiunile ce vor fi întreprinse de Consiliul Judeţean Brăila pentru 
asigurarea condițiilor optime de circulație pe drumurile judeţene în timpul sezonului rece 
2023-2024. 
3. Raport privind preocuparea conducerii Secţiei de Drumuri Naţionale Brăila în vederea 
asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor, necesare 
deszăpezirii şi asigurării circulaţiei pe drumurile naţionale pentru iarna 2023-2024.  
4. Informare privind asigurarea utilajelor şi a stocurilor de materiale necesare desfăşurării în 
bune condiţii a circulaţiei pe drumurile interioare ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru 
iarna 2023-2024, întocmită de Instituţia Prefectului-Judeţul Brăila. 
5. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea „Programului de măsuri stabilite de către 
Consiliul Local Municipal Brăila, Consiliile Locale din judeţ, Consiliul Judeţean 
Brăila şi de către Secţia de Drumuri Naţionale Brăila necesare deszăpezirii şi asigurării 



circulaţiei pe străzile municipiului, drumurile comunale, judeţene şi naţionale pentru iarna 
2023-2024”. 
6. Diverse. 
 

Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila din data de 16 noiembrie  
 
1. Verificarea stadiului de realizare a măsurilor mprioritare de guvernanță privind gestionarea 
deșeurilor municipale conform Planului Național de Gestionare a Deșeurilor precum și a 
gradului de atingere a obiectivelor de reciclare în anul 2022. Raportor: Comisariatul 
Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu. 
2. Informare privind stadiul implementării Strategiei pentru dezvoltarea învățământului 
profesional și tehnic în județul Brăila. Raportor: Inspectoratul Școlar Județean Brăila. 
3. Regenerarea pădurilor și extinderea suprafețelor împădurite pe raza județului Brăila. 
Raportor: Garda Forestieră Județeană Brăila. 
4. Diverse. 
 
Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, din data de 14 decembrie 
 
1. Informare privind acţiunile specifice care vor fi întreprinse în judeţul Brăila pentru 
protejarea sănătăţii şi siguranţei cetăţenilor în perioada premergătoare şi în timpul 
sărbătorilor de iarnă 2023 de către instituțiile abilitate: Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Brăila şi Direcţia de Sănătate Publică Brăila, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Brăila și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila. 
2. Diverse. 
 
 
NOTĂ: Lunar, Programul de activitate al Colegiului Prefectural pe anul 2023 poate fi adaptat 
şi completat cu alte teme de interes, recomandate de structurile de la nivel central  sau 
judeţean, ori modificări legislative cu impact semnificativ (poate fi modificat în funcție de 
situațiile apărute sau necesitățile existente). 
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