CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES-VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 31 martie 2020

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ, prin adresa nr. 6548/25.03.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.83/25.03.2020, a fost convocat Consiliul
Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 31 martie 2020.
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 32 membri din
33 membri in functie.
Lipseste motivat si se va consemna in momentul cand se va conecta, dl consilier
Capatana Marian.
La sedinta au fost invitati: directorul Directie Administratie Publica, Contencios, Directorul
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetarta si Directorul Adjunct al Directiei
Administratie Publica, Contencios, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Braila.
Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind
Codul administrativ, dau cuvantul d-nei Dutu Mioara, pentru a supune la vot procesele verbale
ale sedintelor ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 13 februarie 2020 respectiv 27
februarie 2020. Doamna Dutu, aveti cuvantul.
D-na Dutu Mioara, director executiv Directia administratie publica, contencios:
Doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, procesele verbale ale sedintelor ordinare
ale Consiliului Judetean Braila din data de 13 februarie 2020, respectiv 27 februarie 2020 au fost
depuse la la camera consilierilor pentru a fi analizate. Pana la aceasta data, nu s-au primit
observatii referitoare la modificarea sau completarea acestora, motiv pentru care va propun
aprobarea lor in forma redactata.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 13 februarie 2020
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 1
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Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 13 februarie 2020 a fost aprobat cu 31 de voturi
“pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot d-na consilier judetean Draghincescu Simona.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 27 februarie 2020
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 1
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 27 februarie 2020 a fost aprobat cu 31 de voturi
“pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot d-na consilier judetean Draghincescu Simona.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
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 modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean
Braila nr. 220/ 30 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului
Judetean Braila in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate - initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
3. Proiect de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente
create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de
interes public - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de
Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
:"Infiintare sediu serviciu lucrari intretinere – Localitatea Ianca, judetul Braila"- initiat
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. (
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie :" Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, C5, C6,
C7, Pavilion A,Spitalul Judetean de Urgente Braila, Sos. Buzaului, Nr. 2” - initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
6. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a
valorilor drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de
31.12.2019 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila
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7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorilor de inventar ale drumurilor
judetene DJ 211B, DJ 212A, DJ 221B si DJ 255A, apartinand domeniului public al
Judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.189/26.09 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al
judetului Braila, a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri
judetene, in vederea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui
numar de 1342 arbori, cu un volum brut de masa lemnoasa de 3820 mc- initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.190/26.09.2018 privind aprobarea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu
preselectie, a unui numar de 567 arbori situati pe aliniamentul DJ 202 A, cu un volum
brut de masa lemnoasa de 1023 mc, apartinand domeniului privat al judetului - initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean
nr.160/30.08.2019 privind valorificarea prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie,
a unui numar de 21 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos.
Buzaului nr.5A si Sos. Buzaului nr. 15A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 27 mc
- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
11. Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean
Braila nr.206/30.08.2017 privind aprobarea proiectului “ Braila- taramul pescaresc de
altadata” si a Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul
Braila si Biblioteca “Panait Istrati” Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
12. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al
judetului Braila si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii si a situatiilor financiare la data de 31.12.2019- initiat de domnul
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
13. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.1 din Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr.262/19.12.2019, privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri
proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia,
pentru anul fiscal 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
14. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1C, la Hotărârea Consiliului
Județean Brăila nr. 266/27.10.2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru consumul lunar de carburanți al aparatului propriu și al instituțiilor și serviciilor
publice subordonate- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele
destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati
in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, a
Listei de Repartitie, precum si a Listei Solicitantilor care nu au acces la locuinta, etapa
III- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
16. Planul Strategic de Ordine Publica pentru anul 2020 al Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Braila.
17. Alte probleme
Daca sunt observatii sau propuneri:

4

Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Am rugamintea ca, de fiecare data sa cititi titlul complet al proiectului, deoarece, pe telefon, nu
avem posibilitatea sa citim.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Asa am facut de fiecare data si asa vom face si de aceasta data.
Supun la vot ordinea de zi
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 32
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Inainte de a intra in ordinea de zi as vrea sa fac o remarca, daca imi permiteti si anume, in urma
analizei documentelor de la mapa am constatat ca atat proiectele de hotarare, cat si rapoartele
de specialitate sunt asumate prin semnatura de aceeasi persoana, deoarece, dl secretar general
al judetului, desi ne aflam in situatie de urgenta, nu este prezent. Vi se pare corect ca aceeasi
persoana sa faca si proiectele si sa semneze si pentru legalitatea acestora?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnul secretar se afla in concediu medical, iar acesta este un drept legal.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Dar asta nu inseamna ca o singura persoana sa intocmeasca si rapoartele si sa semneze si
pentru legalitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Este si corect si este si legal.
Intram in ordinea de zi:
1.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean
Braila nr. 220/30 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Judetean Braila
Va rog, aveti cuvantul.
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.

5

Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 32
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
220/30 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
2.Proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului
Judetean Braila in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 32
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Judetean
Braila in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
3.Proiect de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente
create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de interes
public
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
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Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 32
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente create
si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de interes public a fost
aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
4.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de
Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie :"Infiintare
sediu serviciu lucrari intretinere – Localitatea Ianca, judetul Braila"
Va rog, aveti cuvantul
Dl Da Ros Mario-Spiridon, consilier judetean:
Domnule presedinte, referitor la obiectivul de investitie enuntat, mi se pare foarte mult, un milion
de euro.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Aceasta valoare a fost stabilita de niste specialisti, in urma incheierii unui contract. Vor fi niste
diferente intre faza D.A.L.I. si faza de proiectare, precum si intre faza de proiectare si cea de
achizitie efectiva a acestui obiectiv. Cunoasteti foarte bine care sunt etapele de adjudecare a
unui astfel de contract.
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 32
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de
Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie :"Infiintare sediu
serviciu lucrari intretinere – Localitatea Ianca, judetul Braila" a fost aprobat in unanimitate.
*Dl consilier judetean Capatana Marian a semnalat faptul ca este prezent la sedinta. In acest
moment, la sedinta participa 33 de consilieri judeteni.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
5.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I.
(Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie:"Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, C5, C6, C7,
Pavilion A, Spitalul Judetean de Urgente Braila, Sos. Buzaului, Nr. 2”
Va rog, aveti cuvantul
*D-na consilier Draghincescu Simona a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu va
participa la vot.
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 32
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I.
(Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitie: "Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, C5, C6, C7, Pavilion A,
Spitalul Judetean de Urgente Braila, Sos. Buzaului, Nr. 2” a fost aprobat cu 32 de voturi “pentru”.
D-na consilier Draghincescu Simona nu a participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
6.Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a
valorilor drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2019
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 33
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
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Proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a valorilor
drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2019 a fost aprobat in
unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
7.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorilor de inventar ale drumurilor
judetene DJ 211B, DJ 212A, DJ 221B si DJ 255A, apartinand domeniului public al Judetului
Braila
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 33
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorilor de inventar ale drumurilor judetene
DJ 211B, DJ 212A, DJ 221B si DJ 255A, apartinand domeniului public al Judetului Braila a fost
aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
8.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.189/26.09 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al
judetului Braila, a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri
judetene, in vederea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui
numar de 1342 arbori, cu un volum brut de masa lemnoasa de 3820 mc
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 33
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
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Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.189/26.09 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului
Braila, a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea
valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 1342 arbori, cu un
volum brut de masa lemnoasa de 3820 mc a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
9.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
190/26.09.2018 privind aprobarea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu
preselectie, a unui numar de 567 arbori situati pe aliniamentul DJ 202 A, cu un volum brut
de masa lemnoasa de 1023 mc, apartinand domeniului privat al judetului
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 33
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.190/26.09.2018 privind aprobarea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a
unui numar de 567 arbori situati pe aliniamentul DJ 202 A, cu un volum brut de masa lemnoasa
de 1023 mc, apartinand domeniului privat al judetului a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
10.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean
nr.160/30.08.2019 privind valorificarea prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a
unui numar de 21 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos. Buzaului
nr. 5A si Sos. Buzaului nr. 15 A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 27 mc
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 33
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
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Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean
nr.160/30.08.2019 privind valorificarea prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui
numar de 21 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos. Buzaului nr. 5A si
Sos. Buzaului nr. 15 A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 27 mc a fost aprobat in
unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
11.Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean
Braila nr. 206/30.08.2017 privind aprobarea proiectului “Braila - taramul pescaresc de
altadata” si a Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul
Braila si Biblioteca “Panait Istrati” Braila
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 33
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
206/30.08.2017 privind aprobarea proiectului “Braila - taramul pescaresc de altadata” si a
Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si Biblioteca “Panait
Istrati” Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
12.Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al
judetului Braila si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii si a situatiilor financiare la data de 31.12.2019
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 33
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
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Proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al judetului
Braila si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a
situatiilor financiare la data de 31.12.2019 a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
13.Proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr. 262/19.12.2019, privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii
ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul
fiscal 2020
Va rog, aveti cuvantul
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Tinand cont ca Legea nr. 193/2019 de modificare a Legii nr. 50/1991 este o initiativa a Partidului
National Liberal, pentru debirocratizarea administratiei publice locale, va propun amendamentul
ca taxa pentru fiacare aviz sau acord necesar autorizarii, executarii lucrarilor de
constructii/desfiintare sa fie de 400 de lei, avand in vedere situatia actuala, cand foarte multe
persoane vor ramane fara loc de munca.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot amendamentul propus de dl consilier Nechita Ovidiu, respectiv taxa pentru fiecare
aviz sau acord necesar autorizarii, executarii lucrarilor de constructii/desfiintare sa fie diminuata
de la 500 de lei la 400 de lei.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 27
Voturi ”impotriva ”: 6
Abtineri: 0
Amendamentul propus de dl consilier Nechita Ovidiu, respectiv taxa pentru fiacare aviz sau acord
necesar autorizarii, executarii lucrarilor de constructii/desfiintare sa fie diminuata de la 500 de lei
la 400 de lei a fost aprobat cu 27 de voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva”
urmatorii consilieri judeteni: Dobrota Marius, Dumitru Aurel, Vaduva Dumitru, Avram Ionel,
Munteanu Aurel, Bordea Daniela.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot proiectul de hotarare amendat.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
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Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 33
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind completarea anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Braila
nr. 262/19.12.2019, privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii ale
Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal 2020
- amendat a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
14.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1C, la Hotărârea Consiliului
Județean Brăila nr. 266/27.10.2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
consumul lunar de carburanți al aparatului propriu și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 33
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1C, la Hotărârea Consiliului Județean Brăila
nr. 266/27.10.2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de
carburanți al aparatului propriu și al instituțiilor și serviciilor publice subordonatea fost aprobat in
unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
15.Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele
destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in
solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, a Listei
de Repartitie, precum si a Listei Solicitantilor care nu au acces la locuinta, etapa III
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
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Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 33
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele destinate
inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in solutionarea
cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, a Listei de Repartitie,
precum si a Listei Solicitantilor care nu au acces la locuinta, etapa III fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
16.Planul Strategic de Ordine Publica pentru anul 2020 al Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Braila.
17.Alte probleme
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului
Judetean Braila, aveti cuvantul.
Dl Burtea Fanel, consilier judetean:
Am rugamintea ca, in calitate de presedinte sa faceti tot ceea ce se poate face, in contextul
actual, pentru siguranta persoanelor varstnice.
Dl Capatana Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, as dori sa revin un pic la punctul nr. 16... cu rugamintea ca Planul de
masuri al A.T.O.P. pentru anul acesta sa suporte anumite modificari si sa se realizeze o analiza
mai aprofundata, deoarece s-ar putea sa ne confruntam cu anumite evenimente sociale si ar fi
bine sa ne pregatim mai temeinic in acest sens. Ar trebui o regandire a Planului de masuri pentru
anul 2020 tinand cont de pandemia actuala care ar putea genera niste fenomene sociale mai
putin dorite.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Voi propune o adresa catre A.T.O.P., astfel incat acest Plan de masuri sa fie rediscutat cu toate
institutiile subordonate si sa se decida in consecinta.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
Domnule presedinte, v-as ruga sa tineti cont de 2 probleme: prima ar fi aceea a inlocuirii
copacilor care vor fi taiati de pe marginea drumurilor iar in al doilea rand sa ne spuneti care este
situatia privind raspandirea pandemiei la nivel local si cu ce am mai putea fi de folos noi, ca si
consiliu judetean.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Referitor la primul aspect se va deschide o finantare in acest sens cu Ministerul Mediului. Vorbim
despre copaci batrani, care se gasesc pe aliniamentele drumurilor care se regasesc in anumite
faze in cadrul unor proiecte europene sau proiecte derulate prin P.N.D.L. In ceea ce priveste cea
de a doua problema, pot sa va spun ca exista un numar de pacienti care sunt tratati la Sectia de
boli infectioase, nu sunt foarte multi si nu se afla in stare grava. Pot sa va spun ca la nivel
guvernamental s-a stabilit ca astfel de informatii sa fie comunicate doar de acel comitet strategic.
Personal va pot da anumite informatii, dar nu as vrea sa fie informatii eronate care sa ajunga in
spatiul public si sa aiba efect negativ asupre populatiei. Sunt informari care merg catre Ministerul
de Interne si catre Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste situatia bolnavilor, inclusiv de la
Spitalul Judetean Braila, conform Strategiei Guvernului, precum si situatia stocurilor. De
asemenea se comunica de doua ori pe zi si suntem in colaborare directa si in ceea ce priveste
situatia achizitiilor, astfel incat materialele sa vina in primul rand pentru protectia cadrelor
medicale si a pacientilor si apoi pentru marea masa a populatiei.
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
Domnule presedinte, in sedinta anterioara am aprobat achizitia unui aparat de testare pentru
Covid-19. Ne puteti spune care este stadiul acestei achizitii? Va multumesc.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Am luat decizia sa asteptam un pic, deoarece, se pare ca Fondul de investiţii Al Dahra Holding
va dona Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila un aparat Real Time PCR. In aceasta situatie s-a
luat hotararea la nivel de spital sa achizitionam noi mai multe teste si totodata se pregateste
spatiul pentru momentul cand va sosi aparatul.
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
O alta intrebare: personalulul medical are la dispozitie materialele necesare?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Stocul de materiale, dezinfectanti si tot ceea ce este necesar il am in fata si pot sa va informez ca
materialele exista si sunt directionate in primul rand catre sectia de boli infectioase, U.P.U.,
A.T.I., apoi, treptat catre celelalte sectii care intra in contact cu pacienti infectati cu COVID -19.
In cazul mastilor, acestea sunt de ordinul sutelor de mii, ochelari de protectie-de ordinul sutelor,
manusi-sute de mii, dezinfectanti, de asemenea vorbim de mii de litri, combinezoane, de ordinul
miilor. Tot ceea ce am enumerat anterior exista in stocul spitalului si vor mai veni in continuare de
la furnizori. Stiti ca atunci cand am aprobat bugetul am votat 98 de miliarde de lei – echivalentul a
2,5 milioane de euro, bani pe care spitalul ii are in momentul de fata in cont pentru achizitia
tuturor materialelor necesare, dar problema nu sunt banii, ci furnizorii si lipsa echipamentelor de
pe piata.
Vreau sa avem in vedere specula care exista in momentul de fata pe piata si preturile exorbitante
care se practica. Incercam sa facem achizitii la un pret cat mai real si tototdata cumparam doar
materiale sanitare acreditate de Ministerul Sanatatii, marca C.E.
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Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Sunt siderat de faptul ca spuneti ca spitalul are bani si materiale…inseamna ca acolo este o
problema de management…daca tot au acele materiale si echipamente, de ce nu ajung la
cadrele medicale din prima linie. Atunci cand un pacient vine la U.P.U., nu stie nimeni daca este
sau nu infectat. Ar trebui sa o intrebati pe doamna manager …poate ca situatia aceasta o
depaseste. Va cred pe cuvant ca sunt aceste materiale, doar ca ele nu sunt distribuite.
Personalul medical primeste in fiecare zi, pe semnatura, o singura masca pentru 12-24 de ore,
pe care o predau apoi tot pe semnatura, spitalului. Va rog, luati legatura cu d-na manager si
spuneti-i sa-si faca treaba, pentru ca este inadmisibil sa ne spuneti ca exista bani si materiale si
sa nu fie folosite. Oamenii aceia nu mint. Iar faptul ca se vand mastile si personalul ramane
neprotejat, este o prostie, nu face nimeni asa ceva.
In ceea ce priveste aparatul PCR., exista unul la Galati, de ce mai trebuie unul si la Braila?
Inteleg ca se pot folosi aparatele de la D.S.V. Braila. In ceea ce priveste materialele, ar trebui sa-i
sprijiniti pe oamenii de la Braiconf care vor sa produca masti pentru ca sunt identice cu mastile
produse in toata lumea. In ceea ce priveste testele despre care vorbea dl primar Marian
Dragomir, acelea nu erau pentru coronavirus in special, ci depistau niste anticorpi. Ar trebui, in
primul rand, sa testati personalul medical si pe cei care vin la spital, pentru ca daca acestia nu
sunt infectati si vin la spital, unde boala evolueaza, povestea se inchide in acel moment.
Rugamintea mea este sa desemnati pe cineva care sa supervizeze lucrul acesta, desi eu v-as
vedea pe dvs. facand lucrul acesta…nu vreau sa deranjez pe nimeni, dar am incredere ca ati
putea face lucrul acesta mult mai bine. Nu va sugerez sa mergeti acolo, sau daca vreti, mergem
impreuna sa fim expusi in aceeasi masura, dar mergeti si vorbiti dvs. cu personalul medical,
pentru ca au nevoie de cineva in care sa aiba incredere. La aceasta ora nu mai au incredere.
Faceti lucrul acesta si nu veti mai avea nevoie de nicio campanie electorala.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Multumesc domnule consilier, eu am fost aproape in fiecare zi la spital, mai exact, in fiecare
dimineata este o sedinta operativa cu toti sefii de sectie, asistentele sefe, directorii medicali,
astfel incat toate materialele sanitare se distribuie conform ordinelor Ministerului Sanatatii... in
functie de expunere.
Referitor la echipament, vor fi testati personalul medical si pacientii contaminati sau care prezinta
simptome pentru a nu pierde personal medical si sa aiba cine sa ne ingrijeasca.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Eu doar va rog sa faceti dvs. mai mult decat poate sa faca managerul spitalului.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Cred in echipa si va spun ca sunt oameni care isi pun osul cat pot de mult la treaba si fiecare isi
face treaba pe bucatica lui foarte bine.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Iesiti in fata presei si explicati public asa cum mi-ati explicat mie acum.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Incerc sa transmit mai multe informatii astfel incat populatia sa fie mai linistita.
Am facut aceste lucruri si voi incerca sa transmit cat mai multe informatii.
Dl Mitache Gicu, consilier judetean:
Voiam sa confirm si eu ceea ce a semnalat dl consilier Capatana: Planul strategic al A.T.O.P.
este facut fara nicio noima, deoarece, uitandu-ma pe planul din acest an si facand o paralela cu
cel care a fost facut anul trecut, exceptand pasajele de copy-paste, sunt segmente care in loc sa
ajute politia, sunt scoase din context…Ba mai mult, noul plan strategic a taiat tot mai multe
probleme acute, cum ar fi interventia rapida, care se desfasoara doar in mediul urban, in mediul
rural, nu…cereti politiei sa fie foarte eficienta, dar daca ne uitam la bugetul alocat anul acesta
este redus la jumatate, in contextul pe care il stim cu totii. Consider ca membrii A.T.O.P. au fost
superficiali in ceea ce priveste acest plan.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnilor, daca mai aveti si alte propuneri de acest gen, va rog sa mi le adresati, pentru a le
transmite mai departe.
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:
Domnule presedinte, va intreb, la randul meu, deoarece si pe mine m-au intrebat oamenii, in
mediul online, cum se poate implica Consiliul Judeten in sprijinul agentilor economici care au
probleme financiare si daca se poate implica. In al doilea rand, vreau sa-l asigur pe dl Mitache, in
calitatea mea de membru in A.T.O.P., ca ne-am dat toata silinta in elaborarea planului strategic.
Ordinea publica nu prea are nimic comun cu coruptia sau infractionalitatea economica sau alte
segmente. Fiecare trebuie sa fie specializat pe domeniul sau si sa faca ceea ce trebuie sa faca,
acolo unde trebuie. Orice plan trategic este intocmit de organele implicate, cum este cazul de
fata politia, care, anul acesta are un buget de trei ori mai mic decat anul trecut. Nu vreau sa intru
in politica, dar poate dansul nu stie ca la conducerea tarii se afla un guvern P.N.L. Politia este
depasita la nivelul intregii tari de aceasta situatie...In al doilea rand, orice plan este extrem de
complex si extrem de laborios si intr-adevar, poate fi perfectibil, mai ales in conditiile actuale. Nu
spun ca in A.T.O.P. se face o teaba extraordinara...Facem tot ceea ce putem sa facem si speram
sa sprijinim autoritatile implicate: politia, jandarmeria si celelalte autoritati.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Referitor la mediul de afaceri, singurele solutii care pot fi luate sunt cele ale Guvernului, prin
Ministerul de Finante si nu Consiliul Judetean, dar daca vor aparea reglementari in acest sens,
vom ajuta fara nici un fel de problema.
Dl Sirbu Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, vreau sa revenim putin la subiectul aparatelor de testare, pentru a lamuri
cateva lucruri si anume: in acest moment avem un aparat de testare la D.S.V. si mai asteptam un
aparat de la Al Dahra Holding ...Am inceput procedura de achizitie?
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Da.
Dl Sirbu Marian, consilier judetean:
Dupa cum v-ati exprimat, am mai incetitnit ritmul, deoarece ne va dona Al Dahra Holding un
aparat de testare.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Acea suma va fi pentru cel de-al trteilea echipament, care, impreuna cu celalalte doua vor intra in
anumite faze pentru testarea cadrelor medicale si a pacientilor. Dorinta mea personala este sa
marim capacitatea de testare.
Dl Sirbu Marian, consilier judetean:
Referitor la achizitia pe care o face spitalul, stim exact cand ajunge echipamentul, pentru ca s-ar
putea sa facem achizitia si echipamentul sa ne parvina peste trei luni cand nu vom mai avea
atata nevoie de el. Cat de repede va ajunge echipamentul si testele?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Furnizorii ne-au asigurat ca intre 2-4 saptamani echipamentul va fi montat. Spitalul judetean a
facut o achizitie de 100.000 masti, am stat linistiti o saptamana, pentru ca au spus ca trimit prima
transa de 50.000, iar dupa o saptamana am primit notificare ca firma respectiva nu mai are nici o
masca si isi scuze. Sunt si astfel de lucruri, dar ne aflam intr-o comunicare continua cu firmele
care distribuie astfel de teste si veti fi informati in timp real. Pot sa va spun ca echipamentul nu
este la noi in tara si ca sunt foarte multe comenzi la nivel national.
Dl Sirbu Marian, consilier judetean:
Nu suntem informati. Nu stim exact ce pasi s-au facut in cadrul acestei proceduri si cat de repede
vor ajunge aceste echipamente.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Echipamentele au fost solicitate astfel incat sa asigure maximum de protectie.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Domnule presedinte, faptul ca vom avea un PCR mai tarziu, nu este nicio problema, deoarece
acest tip de aparate pot testa si alte categorii de virusuri. Chiar daca achizitia va veni peste sase
luni, nu este un lucru rau, dimpotriva. Nu numarul aparatelor este important acum, ci testarea
personalului care lucreaza cu pacienti infectati sau suspecti de a fi infectati...
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Dl Vaduva Dumitru, consilier judetean:
Domnule presedinte, stimati colegi, referitor la subiectul A.T.O.P., acest plan este intocmit in
baza unui temei legal...si in baza unui plan anual al politiei. De asemenea, in ceea ce priveste
gradul de protectie a cetateanului, pe parcursul anului s-au stabilit anumite obiective...(au fost
enumerate obiectivele din cadrul planului strategic, inclusiv interventia rapida prin apel la nr.
112).
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
Domnule presedinte, va rog sa luati in calcul si personalul medical din cadrul triajului care a fost
infiintat in curtea spitalului, precum si toate cadrele medicale, nu numai medici. De asemenea, va
rog sa faceti rost, nu stiu cum, de acele veste de care avem nevoie. De asemenea, va mai rog,
daca stiti ca avem echipamente, sa le distribuiti pe sectii, in baza unor proceduri. Cadrele
medicale sunt foarte tensionate din cauza acestor lipsuri. Va multumesc.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Repet, fiecare sef de sectie este instruit cum sa foloseasca echipamentele de protectie, nu numai
medicii si stiu cum sa gestioneze contactele cu persoanele infectate sau nu, cu simptome sau
asimptomatici. Triajul pregateste oarecum lucrurile. Sunt proceduri aumate de toate cadrele
medicale.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
In triaj sunt tratati ca si suspecti din punctul de vedere al infectarii?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Desigur. Si eu pot fi un purtator asimptomatic...Nu mi-am facut nici un test, mai mult, la nevoie,
m-am si autopropus voluntar la spital pentru a ajuta cadrele medicale daca va fi nevoie.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
Considerati ca se poate lua o masura de stimulare, cel putin in aceste sectii din prima linie, in
sensul de a da cateva echipamente si a le tine acolo, in sectie, pentru ca personalul sa stie ca
oricand pot apela la ele?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Toate aceste sectii din prima linie detin aceste echipamente, discutiile au pornit de la alte sectii.
Dl Mitache Gicu, consilier judetean:
Revenind la A.T.O.P. as dori sa transmit si dupa cum vedeti va demonstrez live ceea ce am spus
despre Planul strategic din 2019 si cel elaborat pentru 2020.
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Dl Dobrota Marius, consilier judetean:
Va multumim mult, pentru ca, asa cum reiese din cele spuse pana acum suntem pregatiti la
nivelul judetului Braila si totodata doresc sa va informez ca pe data de 27 martie am avut un
material la mapa, privind A.T.O.P. care apartine I.S.U. Braila unde se arata clar ce masuri s-au
luat la nivelul judetului si cum suntem pregatiti pentru a face fata situatiei actuale. Il pot pune la
dispozitia tuturor.

*
*

*

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 martie 2020 .

Intocmit,
Hazaparu Marinela
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