CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
PROCES-VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 20 decembrie 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. 26263/20.12.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 392/20.12.2021, a fost convocat Consiliul
Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 20 decembrie 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 24 de consilieri
judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 25 de participanti.
Lipsesc d-nii consilieri judeteni: Bordea Daniela, Cirligea Eugen, Dorobantu Stavarel,
Lungu Danut si Pricop Cristian.
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul
Adjunct al Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara, Directorul Adjunct al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila.
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din OUG nr.57/2019, va propun spre
aprobare urmatoarea ordine de zi:
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor
pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si a sumelor alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de functionare si/de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care
necesita cofinantare locala, pentru proiectul de buget pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023 –
2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

Acest proiect de hotarare a fost necesar, deoarece, asa cum stiti si dvs., astazi, Guvernul Romaniei
a aprobat bugetul. Trebuie sa transmitem aceasta hotarare catre finante, astfel incat sa se poata
vota bugetul pentru anul 2022 cat mai repede in Parlamentul Romaniei si apoi, in luna ianuarie sa
putem sa il votam si noi la nivel local. Vorbim deocamdata despre sume estimative, dupa o formula
de calcul pentru fiecare u.a.t. si asteptam cu nerabdare sumele care vor fi repartizate pentru
bugetul Consiliului Judetean Braila, sume necesare pentru proiectele pe care ni le-am propus si/sau
le continuam pentru anul 2022.
Daca aveti observatii:
Daca nu, mai intai, supun la vot ordinea de zi.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 25
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0

Ordinea de zi sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 20 decembrie 2021, a
fost aprobata in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

1.

Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor
pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si a sumelor alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de functionare si/de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care
necesita cofinantare locala, pentru proiectul de buget pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023 –
2025

Stimati colegi, daca aveti comentarii referitor la acest subiect:
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare enuntat.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 25
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a limitelor
pentru sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si a sumelor alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de functionare si/de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care
necesita cofinantare locala, pentru proiectul de buget pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023 –
2025 a fost aprobat in unanimitate.
*
*
*
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 20 decembrie 2021.
Intocmit,
Hazaparu Marinela
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