CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 12 aprilie 2021
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, prin adresa nr. 7078/06.04.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 84/06.04.2021, a fost convocat
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 12 aprilie 2021.
Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr-o platforma
online de videoconferinta.
Cvorumul/participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea consilierilor judeteni
prezenti sincron prin platforma online de videoconferinta.
In urma verificarii conectarii pe platforma rezulta ca la sedinta sunt prezenti 30 de
consilieri judeteni din totalul de 30 in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In
total, la sedinta sunt 31 de participanti.
La sedinta au fost invitati:, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta
Bugetarta, Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Braila.
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019
privind Codul administrativ, va propun spre aprobare urmatoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si
estimarile pe anii 2022-2024 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
2. Alte probleme
Daca sunt observatii sau propuneri:
Daca nu, supun la vot ordinea de zi
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 12 aprilie 2021 fost
aprobata in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
In consecinta, pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari.
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1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si
estimarile pe anii 2022-2024
Va rog, aveti cuvantul:
Domnul Capatana Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, as dori sa aduc un amendament la proiectul de buget pentru anul 2021.
Acesta vizeaza doua componente, prima este legata de cultura, iar cea de a doua componenta
este legata de invatamant. La cultura, doresc finantarea din bugetul propriu al Consiliului
Judetean Braila, prin intermediul Bibliotecii judetene aparitia bianuala a revistei de cultura
„Luceafarul literar si artistic” Braila. Valoarea propusa in amendament este de 213.000 lei.
Finantarea actului cultural in formula de mai sus, este un obiectiv pe care si alte administratii
romanesti si-l asuma, din dorinta de a oferi informatii valoroase ce traverseaza generatiile si
anii comunitatilor ce le patroneaza. Revista a vazut tiparul pentru prima data acum 100 de ani,
a fost reeditata cu ocazia celebrarii centenarului Marii Uniri si de fiecare data a starnit
entuziasm si a oferit hrana necesara dezvoltarii noastre spirituale.
Al doilea amendament pe care as dori sa il formulez tine de invatamant si se refera la
acordarea de burse in cuantum de 700 lei pe luna, studentilor cu varste de pana la 26 de ani
care urmeaza cu regularitate cursurile universitare la zi in facultatile din Braila, in domeniile de
studiu ale Facultatii de inginerie cat si Universitatea „C. Brancoveanu”. Vor fi acordate cate
100 de burse studentilor de la cele doua facultati. Acestea sunt burse de performanta.
Valoarea propusa este de 1.401.800 lei. Motorul dezvoltarii comunitatilor locale a fost, este si
va fi invatamantul, un rol aparte avandu-l invatamantul superior. Sustinerea suplimentara
financiara a studentilor este un deziderat pe care, alte comunitati l-au alocat cu mult timp
inainte. Trebuie ca si comunitatea noastra sa ofere aceasta oportunitate tinerilor braileni
merituosi... Trebuie sustinuti si pregatiti pentru domeniile vitale asa cum este prevazut in
strategia de dezvoltare durabila a judetului Braila. Daca aceasta este o parghie care a reusit in
alte comunitatti, de ce sa nu o adoptam si noi, pentru a mai diminua pe cat posibil exodul
tinerilor din Braila.
Va multumesc.
Domnul Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
Propunerea mea, ca si amendament, ar fi acordarea de bilete de tratament in limita a 200 de
locuri pentru seniorii braileni pensionari care beneficiaza doar de pensia sociala minima
garantata. Biletul de tratament va acoperi cazarea, masa si procedurile balneo-climaterice pe
un an in statiunea Lacu Sarat. Valoarea propusa ar fi de 155.000 de lei. Despre nevoia ingrijirii
unor oameni cu venituri mai mult decat modeste este inutil sa mai discutam si consideram ca
efortul comunitatii brailene pentru acestia este binevenit.
De asemenea, in conditiile pandemice propunerea noastra nu se constituie numai ca un ajutor
social, ci si ca un ajutor minimal si economic binevenit si pentru agentii economici organizati sa
deruleze astfel de programe. Deoarece numarul de bilete propus este redus in raport cu
aceste categorii de persoane si eliberarea lor se va face numai dupa o recomandare medicala,
iar prioritatea va fi primul venit, primul servit. Propunem suplimentarea locurilor disponibile la
rectificarile bugetare ce se vor face pe parcursul acestui an.
Va multumesc.
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Domnul Pricop Cristian, consilier judetean:
As vrea sa aduc la cunostinta ca am doua puncte pe care nu le-am observat in zona bugetului
si care consider ca sunt foarte importante si ar trebui tinut cont de ele. Stiti foarte bine ca
dezideratul nostru, al dvs. si al orasului este de a reorganiza spitalul judetean. Propun achizitia
unui serviciu de audit care ar trebui sa evidentieze daca este posibil transferul sectiei de
pediatrie din corpul mare al spitalului judetean in corpul maternitatii, acest punct fiind discutat
de mai multe ori. Valoarea propusa este de 15.000 lei.
Al doilea punct porneste tot de la o problema reala de care ne lovim si anume lipsa medicilor
specialisti tineri din cadrul spitalului judetean. Propunem acordarea unei indemnizatii lunare in
cuantum de 5000 lei pe luna pe un an pentru toti medicii specialisti care opteaza sa se
angajeze si sa semneze un contract de munca pe o perioada de minim 3 ani. Valoarea
propusa este de 400.000 lei. Legat de specificarea sursei de finantare e complicat sa facem
acest lucru, intrucat noi nu avem la dispozitie un aparat economic si de aceea, o sa va las dvs.
rezolvarea aceastei sarcini, prin structura economica a consiliului judetean, pentru ca aceste
doua subiecte sa fie inserate in cadrul bugetului.
Va multumesc.
Domnul Lungu Danut, consilier judetean:
As incepe cu Strategia de dezvoltare a judetului Braila pe perioada 2021-2027. Parerea mea
este ca in baza strategiei din 2017-2021 ar fi trebuit sa se faca acest buget. In acest buget
exista sectiune de Dezvoltare, dar nu prea este ceea ce scrie si as dori sa aduc un
amendament: alocarea unei sume de minim 200.000 lei pentru realizarea unei expertize ample
facuta de o comunitate de experti cunoscuti la nivel national/european care au specialisti pe
diferite domenii de activitate si care au viziuni/idei despre modelarea viitorului zonei si care pot
crea o strategie de dezvoltare in jurul factorilor economici, turistici, culturali, sociali, care pot
duce la dezvoltarea judetului si imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor. Acest lucru l-am cerut
de vreo 2-3 ani incoace. Consider ca avem nevoie de specialisti care sa faca aceasta
expertiza in jurul careia Braila sa se dezvolte.
In campanie, toti ne-am laudat cu acel parc industrial pe care nu l-am vazut prins nici macar de
forma in acest buget. Consider ca Braila are nevoie de un parc tehnologic pentru cresterea
economica. Crearea acestui parc ajuta la diversificarea activitatilor economice si la stimularea
investitiilor si investitorilor in sectorul privat, la crearea de noi locuri de munca, la imbunatatirea
nivelului de trai, dar si la o mai buna colectare a impozitelor si taxelor locale. Peste tot, in
zonele mai dezvoltate exista un parc industrial.
Va multumesc.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Referitor la amendamentul d-lui consilier Capatana Marian privind revista „Luceafarul literar si
artistic” sunt de acord, trebuie discutat si cu dl manager al bibliotecii sa fie trecuta in programul
minimal si sunt suficienti bani bantru acest lucru, fara a mai face vreun amendament in acest
sens. O putem face trimestrial sau bianual si la urmatoarea rectificare sa gasim surse de
finantare pentru a fi publicata. Vreau sa adaug ca acest buget s-a aflat in transparenta
decizionala. Este tardiv acum sa venim cu amendamente. Mi s-ar fi parut corect ca, in
momentul cand se fac amendamente sa se specifice si sursa de finantare, pentru ca acest
buget de austeritate a fost „intins” atat cat s-a putut.
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Supun la vot amendamentul d-lui consilier Capatana Marian privind finantarea publicarii
revistei „Luceafarul literar si artistic”.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 10
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 21
Amendamentul privind finantarea publicarii revistei „Luceafarul literar si artistic” a fost votat cu
10 voturi „pentru” si 21 de abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni:Abaseaca
Mihai Gabriel, Anton Gina, Balanica Dragomir Mariana-Carmelia, Banica Carmen- Elena,
Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chiriac Francisk Iulian, Chivu Mirela, Dobre Ionut Ciprian,
Dobrota Marius-Valentin, Dumitru Aurel, Epureanu Ionel, Ghiorghiu Marian, Ichim Andrei
Ionut, Negru Marius-Catalin, Turcoeanu Valentina, Vaduva Dumitru, Vilsan Dorel, Ismail
Duran, Botea Viorel siToma-Broasca Virginia-Geanina. Amendamentul propus de dl consilier
judetean Capatana Marian nu a fost aprobat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Supun la vot cel de-al doilea amendament propus de dl consilier judetean Capatana Marian,
privind acordarea de burse in cuantum de 700 lei pe luna, studentilor cu varste de pana la 26
de ani care urmeaza cu regularitate cursurile universitare la zi in facultatile din Braila, in
domeniile de studiu ale Facultatii de inginerie cat si Universitatea „C. Brancoveanu”
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 10
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 21
Amendamentul privind acordarea de burse in cuantum de 700 lei pe luna, studentilor cu
varste de pana la 26 de ani care urmeaza cu regularitate cursurile universitare la zi in
facultatile din Braila, in domeniile de studiu ale Facultatii de inginerie cat si Universitatea „C.
Brancoveanu” a fost votat cu 10 voturi „pentru” si 21 de abtineri. S-au abtinut de la vot
urmatorii consilieri judeteni:Abaseaca Mihai Gabriel, Anton Gina, Balanica Dragomir MarianaCarmelia, Banica Carmen- Elena, Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chiriac Francisk Iulian, Chivu
Mirela, Dobre Ionut Ciprian, Dobrota Marius-Valentin, Dumitru Aurel, Epureanu Ionel,
Ghiorghiu Marian, Ichim Andrei Ionut, Negru Marius-Catalin, Turcoeanu Valentina, Vaduva
Dumitru, Vilsan Dorel, Ismail Duran, Botea Viorel si Toma-Broasca Virginia-Geanina. Cel de-al
doilea amendament propus de dl consilier judetean Capatana Marian nu a fost aprobat.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Referitor la amendamentul propus de dl consilier judetean Varga Vasile-Constantin, privind
acordarea de bilete de tratament, va spun ca aceste bilete se dau prin Ministerul Muncii.
Supun la vot amendamentul privind acordarea de bilete de tratament in limita a 200 de locuri
pentru pensionarii braileni care beneficiaza doar de pensia sociala minima garantata in valoare
de 155.000 de lei.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 10
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 21
Amendamentul privind acordarea de bilete de tratament in limita a 200 de locuri pentru
pensionarii braileni care beneficiaza doar de pensia sociala minima garantata in valoare de
155.000 de lei a fost votat cu 10 voturi „pentru” si 21 de abtineri. S-au abtinut de la vot
urmatorii consilieri judeteni:Abaseaca Mihai Gabriel, Anton Gina, Balanica Dragomir MarianaCarmelia, Banica Carmen- Elena, Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chiriac Francisk Iulian, Chivu
Mirela, Dobre Ionut Ciprian, Dobrota Marius-Valentin, Dumitru Aurel, Epureanu Ionel,
Ghiorghiu Marian, Ichim Andrei Ionut, Negru Marius-Catalin, Turcoeanu Valentina, Vaduva
Dumitru, Vilsan Dorel, Ismail Duran, Botea Viorel si Toma-Broasca Virginia-Geanina.
Amendamentul propus de dl consilier judetean Varga Vasile-Constantin nu a fost aprobat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Supun la vot amendamentul d-lui consilier Pricop Cristian privind achizitia unui serviciu de
audit pentru transferul sectiei de pediatrie din corpul mare al spitalului judetean in corpul
maternitatii, in valoare de de 15.000 lei.
Parerea mea este ca avem consiliu de administratie si specialisti in managementul sanitar
pentru a organiza mutarea sectiei de pediatrie in Corpul D, fara a mai fi nevoie sa platim un
serviciu de audit.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 10
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 21
Amendamentul privind achizitia unui serviciu de audit pentru transferul sectiei de pediatrie din
corpul mare al spitalului judetean in corpul maternitatii, in valoare de de 15.000 lei a fost votat
cu 10 voturi „pentru” si 21 de abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri
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judeteni:Abaseaca Mihai Gabriel, Anton Gina, Balanica Dragomir Mariana-Carmelia, Banica
Carmen- Elena, Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chiriac Francisk Iulian, Chivu Mirela, Dobre
Ionut Ciprian, Dobrota Marius-Valentin, Dumitru Aurel, Epureanu Ionel, Ghiorghiu Marian,
Ichim Andrei Ionut, Negru Marius-Catalin, Turcoeanu Valentina, Vaduva Dumitru, Vilsan Dorel,
Ismail Duran, Botea Viorel si Toma-Broasca Virginia-Geanina. Amendamentul propus de dl
consilier judetean Pricop Cristian nu a fost aprobat.
Supun la vot cel de-al doilea amendament al d-lui consilier Pricop Cristian privind acordarea
unei indemnizatii lunare in cuantum de 5000 lei pe luna pe un an pentru tinerii medici
specialisti care opteaza sa se angajeze si sa semneze un contract de munca pe o perioada de
minim 3 ani, in valoare de 400.000 lei.
Consider ca exista facilitati pentru acest domeniu, iar acest lucru poate fi discutat si votat in
cadrul consiliului de administratie al spitalului. Este o suma generoasa acordata Spitalului
Judetean Braila, respectiv 9 milioane de lei, din aceasta suma daca vor putea fi platite si
indemnizatiile pe langa apartamentele care sunt puse la dispozitie...
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 10
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 21
Amendamentul privind acordarea unei indemnizatii lunare in cuantum de 5000 lei pe luna pe
un an pentru tinerii medici specialisti care opteaza sa se angajeze si sa semneze un contract
de munca pe o perioada de minim 3 ani, in valoare de 400.000 lei a fost votat cu 10 voturi
„pentru” si 21 de abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni:Abaseaca Mihai
Gabriel, Anton Gina, Balanica Dragomir Mariana-Carmelia, Banica Carmen- Elena, Bordea
Daniela, Burtea Fanel, Chiriac Francisk Iulian, Chivu Mirela, Dobre Ionut Ciprian, Dobrota
Marius-Valentin, Dumitru Aurel, Epureanu Ionel, Ghiorghiu Marian, Ichim Andrei Ionut, Negru
Marius-Catalin, Turcoeanu Valentina, Vaduva Dumitru, Vilsan Dorel, Ismail Duran, Botea
Viorel si Toma-Broasca Virginia-Geanina. Cel de-al doilea amendamentul propus de dl
consilier judetean Pricop Cristian nu a fost aprobat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Supun la vot amendamentul d-lui consilier Lungu Danut pentru realizarea unei expertize
privind strategia de dezvoltare a judetului pe perioada 2021-2027 din punct de vedere
economic, turistic, cultural, social, pentru imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor.
Domnule consilier, va reamintesc inca odata ca aceasta strategie are la baza fonduri
europene si a fost castigata de o firma cu foarte multi experti, conform legii, prin SICAP. Daca
mai aveti ceva de adaugat sau discutat cu acesti experti o puteti face in cadrul acestui proiect
realizat pe fonduri europene.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
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Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 10
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 21
Amendamentul pentru realizarea unei expertize privind strategia de dezvoltare a judetului pe
perioada
2021-2027 din punct de vedere economic, turistic, cultural, social, pentru
imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor a fost votat cu 10 voturi „pentru” si 21 de abtineri. S-au
abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni:Abaseaca Mihai Gabriel, Anton Gina, Balanica
Dragomir Mariana-Carmelia, Banica Carmen- Elena, Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chiriac
Francisk Iulian, Chivu Mirela, Dobre Ionut Ciprian, Dobrota Marius-Valentin, Dumitru Aurel,
Epureanu Ionel, Ghiorghiu Marian, Ichim Andrei Ionut, Negru Marius-Catalin, Turcoeanu
Valentina, Vaduva Dumitru, Vilsan Dorel, Ismail Duran, Botea Viorel si Toma-Broasca VirginiaGeanina. Amendamentul propus de dl consilier judetean Lungu Danut nu a fost aprobat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si
estimarile pe anii 2022-2024, in forma initiala:
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 21
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 10
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si estimarile pe
anii 2022-2024 a fost adoptat cu 21 voturi „pentru” si 10 abtineri. S-au abtinut de la vot
urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin-Eugen,
Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale DanielaAndreia, Pricop Cristian-Florinel si Varga Vasile-Constantin.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:

2. Alte probleme
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului
Judetean Braila, aveti cuvantul:
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Domnul Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
M-am tot uitat prin mapa, dar nu am vazut...Exista undeva interventia consiliului judetean
privind suma de bani necesara pentru constructia podului peste Dunare? Poate nu am vazut
eu.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Nu are nicio legatura bugetul Consiliului Judetean Braila cu podul. Noi doar eliberam
autorizatiile de construire si certificatele de urbanism referitoare la drumurile de acces.
Domnul Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
Atunci, permiteti-mi sa va intreb ce cautati toata ziua acolo, daca rolul este doar de a elibera
autorizatii?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Am fost acolo la o solicitare din partea presei Braila-Galati, am dreptul sa merg acolo si ma voi
duce de cate ori este nevoie. Nu trebuie sa va cer dvs. voie.
Domnul Lungu Danut, consilier judetean:
Stiu ca de doi ani consiliul judetean deruleaza acest program de strategie de dezvoltare a
judetului 2021-2027 si perioada 2017-2021, dar nu am vazut nimic care sa ne arate ca acesti
specialisti lucreaza pentru Braila. In doi ani de zile am vazut acelasi tip de buget, sec. Avem
sectiune de dezvoltare, dar fara niciun fel de strategie de dezvoltare privind mediul de afaceri,
sau identificarea factorilor care pot duce la o dezvoltare economica, sociala, culturala si
turistica in zona noastra. Aceasta dezvoltare economica inseamna mai multi bani la bugetul
local, mai ales pentru viitor si pentru buna functionare a aparatului din cadrul consiliului
judetean. Avem oameni care lucreaza, avem specialisti, dar nu se vede nimic. Rugamintea
mea este sa-i intrebati ce au facut in doi ani? Sa ne arate si noua o viziune a dansilor pentru
urmatorii 10 ani de zile. Vorbim de strategii pe termen scurt si mediu.
Va multumesc.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Daca dvs. credeti ca aceste 3 bibliorafturi precedate de inca vreo 10 este un buget sec, pot sa
va spun ca nu este asa, am analizat foarte bine.
In ceea ce priveste parcul industrial v-am spus care este strategia consiliului judetean privind
finantarea si sustinerea fiecarui investitor. Au si venit investitori pentru a face investitii. Sunt
lucruri care se fac cu acordul investitorilor, nu putem sa facem noi predictii, pana ce ei nu ne
dau acordul. Daca doriti sa vedeti aceasta strategie de dezvoltare, puteti sa veniti la consiliul
judetean si sa cereti colegilor de la directia de strategii si dezvoltare sa va spuna in ce stadiu
se afla aceasta strategie. Sa venim doar la sedinta criticand, este mai usor. Dvs. sunteti la
putere, dar, de fapt, sunteti in opozitie.
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Domnul Lungu Danut, consilier judetean:
Va rog sa nu o luati ca pe o critica, domnule presedinte. Va spun cu toata sinceritatea ca de
peste 10 ani vad acelasi tip de buget.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Domnule consilier, este acelasi tip de buget pentru ca respecta legea bugetului de stat.
Domnul Lungu Danut, consilier judetean:
Iar ati inteles gresit. Nu discutam ca nu se respecta legea.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Inteleg foarte bine.
Dau cuvantul d-lui consilier Bucalau Alexandru:
Domnul Bucalau Alexandru, consilier judetean:
Apropo de specialisti, am si eu o intrebare vis-a-vis de buget: spuneti-mi si mie care a fost
considerentul pentru care au fost alocati un milion de lei pentru proiectare si executie
desfiintare cos fum pavilion A, iar pentru dotari si aparatura pe sectie au fost alocati 1.839.000
lei, adica aproape dublu si la jumatate costul pentru desfiintare cos de fum?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Expertiza care a fost facuta putea fi explicata de catre colegul dvs. dl consilier Capatana. Atat
costa si de aceea au fost alocati, in faza DALI un milion de lei. Ca sa putem merge mai
departe, trebuie sa avem bani in buget. Partea de echipamente medicale a fost discutata in
cadrul consiliului de administratie al spitalului, aceasta este suma si nevoia in momentul de
fata pentru ca au fost facute investitii foarte multe in anii trecuti pe echipamente medicale si o
vom mai face cand va mai fi necesar. Marile sume sunt alocate tot catre partea de
infrastructura si aici ma refer si la drumurile judetene, dar si la spital, pe partea de functionare
si reabilitare a spitalului, corpul A si corpul B si nu in ultimul rand, echipamente. Pe aparatura
sunt alocati 18.000.000 si nu 1.800.000, este o mare diferenta.
Daca mai sunt si alte probleme.
Va rog, domnule consilier Botea:
Domnul Botea Viorel, consilier judetean:
Stimati colegi, as vrea sa spun si eu cateva lucruri, avand in vedere faptul ca s-au facut cateva
amendamente si din nefericire, niciunul dintre ele nu a fost aprobat. M-am abtinut de la vot nu
pentru ca as fi fost impotriva ideii, ci din cauza faptului ca aceste amendamente au fost facute
„pe picior”. Ma refer aici si la ultima interventie a colegului nostru. Atata timp cat nu ne uitam
cu atentie la o suma de bani pe care o alocam si pierdem o cifra din vedere, este acelasi lucru:
faptul ca ne-am uitat „la plesneala”, desi amendamentele erau pe educatie si pe sanatate si
care, daca erau asa cum trebuie sa fie facute si erau discutate anterior (chiar am asteptat si eu
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sa vad, cu exceptia d-lui presedinte care ne-a intrebat ce parere avem, grupul PNL nu a schitat
niciun gest), cel putin pe educatie, am fi stiut cum sa-l facem si trecea, pentru ca ar fi fost din
punct de vedere tehnic si legal, corect. Daca ar fi existat comunicare intre noi aceste
amendamente treceau in unanimitate.
Bugetul este asa cum este, sunt multe lucruri care ar trebui introduse acolo, dar din nefericire
acestia sunt banii. Noi ne-am spus punctul de vedere cu ceea ce ar fi trebuit inclus si a fost
inclus si cu aceasta ocazie va multumesc din partea grupului PMP. Invit public orice partid
care doreste si considera ca trebuie sa fim intrebati si noi. Vom raspunde cu cea mai mare
placere si vom sustine orice amendament facut corect.
Va multumesc.
Domnul Capatana Marian, consilier judetean:
As dori sa adresez o intrebare d-lui profesor Botea: stie domnia sa cat se estimeaza a se
realiza venituri la nivel de consiliu judetean in anul 2021 si care este cheltuiala pe salarii la
nivel de consiliu judetean in anul 2021?
Va multumesc.
Domnul Botea Viorel, consilier judetean:
Si eu va multumesc, dar eu nu ma ocup de salarii, nu este problema mea aceasta parte din
buget.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Rostogoliti acelasi leit-motiv al salariilor. Eu va spun ca suma alocata de Guvernul PNL-USR
este cu 30% mai mica. Altfel ar fi fost alocate sume mult mai mari la infrastructura si puteau sa
intre si alte amendamente. Am intins acest buget atat cat s-a putut. Acestea sunt sumele.
Daca la rectificarile bugetare Guvernul ne mai aloca niste bani, vom avea in vedere si astfel de
amendamente, dar cu conditia de a fi discutate inainte, pe buget, pe capitole bugetare, sa stim
cum ne incadram. La nivelul Consiliului Judetean Braila nevoia de bani pentru sustinerea
proiectelor europene este dubla...pe partea de functionare chiar am taiat sume, care au fost
alocate pentru intretinerea DJ-urilor si acoperirea cu o suma consistenta a functionarii corecte
a celor doua spitale din subordine: S.J.U. Braila – 9 milioane lei si Pneumoftiziologie – 2,5
milioane. La acesta din urma cladirea trebuie modernizata, reabilitata si refacut fluxul
circuitelor. Cam aceasta este realitatea, dincolo de discursurile politice.
Domnul Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
Departe de mine de a arunca cu noroi. Am apreciat intotdeauna abordarea dvs. de mijloc de
cand sunteti in functia de presedinte. Tot aruncati cu pietre in Guvernul P.N.L.-U.S.R. ca nu
aloca destule sume de bani, dar ati uitat de pandemie. Daca era P.S.D. la putere, cred ca la
fiecare sedinta doar de pandemie ati fi vorbit. Haideti sa fim realisti, Guvernul tot pompeaza
bani ca sa importe vaccinuri, comparativ cu alte tari mai dezvoltate ca noi si care se afla la
coada clasamentului.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Daca dvs. imi raspundeti la intrebarea unde s-au dus cele 20 de miliarde, bani imprumutati de
Guvernul Citu din care s-au decontat doar doua miliarde de euro, restul de 18 miliarde, unde
sunt domnule consilier? Nu se vad nicaieri.
Domnul Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
Datoriile din vechi ale guvernarii P.S.D.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
P.S.D. a lasat 7% crestere economica.
Domnul Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
Din pix. Realitatea este crunta.
Domnul Botea Viorel, consilier judetean:
Eu cred ca in momentul de fata aceste dicutii nu-si au rostul. Ii fac o invitatie colegului meu, dl
consilier Pricop si pe ceilalti colegi, ca la urmatoarea rectificare bugetara sa incercam sa
introducem amendamente foarte bune pentru sanatea brailenilor in timp de pandemie, precum
si amendamente privind sanatatea si elevilor si profesorilor braileni. Cred ca avem in cele trei
partide o expertiza care sa ne permita sa trecem mai usor prin aceasta situatie dificila, iar
sumele alocate sa acopere o gama cat mai larga de probleme si un numar cat mai larg de
braileni.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Si sa fie fundamentate din punct de vedere legal.
Domnul Botea Viorel, consilier judetean:
Am spus din start, sa fie pe lege si sa identificam surse la noi, pe buget local si sa ne
gospodarim inteligent.
Domnul Cirligea Eugen, consilier judetean:
Domnule presedinte, ati spus ca pe vremea Guvernului P.S.D. a fost o crestere de 7%. Cum
va explicati un deficit de 3,5%? Cum va explicati datorii catre mediul privat echivalente a 1,5%
care trebuiau platite? Cat priveste aceasta crestere de 7% a fost pe consum, din pacate.
Aceasta crestere pe consum nu poate merge la plus infinit.
In ceea ce priveste cosul de fum de la spital pot sa va spun ca dl Bucalau daca s-ar fi
documentat mai bine ar fi vazut ca nu era o suma extraordinara fiind vorba de lucrari
complexe, suma de un milion de lei nefiind deloc exagerata.
Va multumesc.
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Domnul Cortez Vasile, consilier judetean:
Domnule presedinte, sa ne spuna dl Botea cat de bine trebuie sa facem aceste amendamente
si daca le putem face mai bine decat Centrul de excelenta al dumnealui, de acum 2 ani, care a
fost aprobat fara sa se clipeasca.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Va va raspunde personal.
Domnul Pricop Cristian, consilier judetean:
Eu il inteleg pe dl Botea, sunt de acord cu dansul, nu cred ca a gresit cu absolut nimic, doar ca
as vrea sa-i transmit ca grupul nostru de consilieri nu a fost intrebat sau apelat pentru a se
implica in modificari sau completari la proiectul de buget.
Va multumesc.

*
*

*

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 12.04.2021.

Intocmit,
Hazaparu Marinela
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