CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 30 septembrie 2020

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ, prin adresa nr. 19212/24.09.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.249/24.09.2020, a fost convocat
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 30 septembrie 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 28 membri
din 33 membri in functie.
Lipsesc d-nii consilieri judeteni Danaila Zaharia Alexandru, Iordache Catalin, Nechita
Ovidiu, Turiac George si Varga Vasile Constantin.
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta
Bugetarta, Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Adjunct al Directiei
Administratie Publica, Contencios Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, Directorul
Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Seful Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare
de Utilitati Publice, Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare, Arhitect Sef din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judetean Braila.
Fata de ordinea de zi convocata va propun in conformitate cu art. 135 alin 8 din
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, suplimentarea ordinii de zi cu
urmatoarele proiecte de hotarare care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv
comisiilor de specialitate in format electronic.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu municipiul Braila, prin Consiliul Local al municipiului Braila
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strazi
Cartier Radu Negru”
2. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Dezvoltarea
miscarii motorsportului brailean prin organizari de evenimente cu participarea
pilotilor licentiati locali in campionatele nationale ale FRAS pe 2020” al Asociatiei
Club Sportiv Hobby Auto Sport Braila
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Propun spre aprobare introducerea celor doua proiecte pe ordinea de zi.
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Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 28
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30 august, cu cele doua proiecte
enuntate anterior a fost aprobata in unanimitate.
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 aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție „Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul
Silistraru-Unirea-Gropeni catre coridorul TEN-T Braila-Buzau si linia Dunarii” - initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate
al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, ale drumului judetean:
DJ 202 B – traseu: Latinu – Gurguieti – Sihleanu - Scortaru Nou – Gemenele – Movila
Miresii – Tepes Voda – Urleasca si completarea datelor de identificare, in inventarul
domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1D, la Hotararea Consiliului Judetean nr.
266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul
lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonateinitiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Spatii recreere si activitati sportive in aer liber –
modificare solutie” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
5. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare centru civic sat Gulianca,
judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe
anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte
al Consiliului Judetean Braila
7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila,
cu municipiul Braila, prin Consiliul Local al municipiului Braila pentru cofinanțarea și realizarea
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obiectivului de investiții “Modernizare strazi Cartier Radu Negru” - initiat de domnul Francisk
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
8. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Dezvoltarea miscarii
motorsportului brailean prin organizari de evenimente cu participarea pilotilor licentiati locali in
campionatele nationale ale FRAS pe 2020” al Asociatiei Club Sportiv Hobby Auto Sport Brailainitiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
9. Alte probleme
Daca sunt observatii sau propuneri:
Daca nu, supun la vot ordinea de zi modificata.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 28
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 30 august, suplimentata, a fost aprobata in
unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
In consecinta, pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari.
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Asigurarea accesibilitatii
directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni catre coridorul TEN-T Braila-Buzau si linia
Dunarii”
* Dl consilier judetean Turiac George a semnalat faptul ca este conectat la platforma online de
videoconferinta. In acest moment, la sedinta care se desfasoara prin mijloace electronice
participa 29 de consilieri judeteni.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
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”: 29
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Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție „Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul SilistraruUnirea-Gropeni catre coridorul TEN-T Braila-Buzau si linia Dunarii” a fost aprobat in
unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, ale
drumului judetean: DJ 202 B – traseu: Latinu – Gurguieti – Sihleanu - Scortaru Nou –
Gemenele – Movila Miresii – Tepes Voda – Urleasca si completarea datelor de
identificare, in inventarul 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”: 29
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al
Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, ale drumului judetean: DJ
202 B – traseu: Latinu – Gurguieti – Sihleanu - Scortaru Nou – Gemenele – Movila Miresii –
Tepes Voda – Urleasca si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public
al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
3.
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1D, la Hotararea Consiliului
Judetean nr. 266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor
publice subordonate
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”: 29
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei nr.1D, la Hotararea Consiliului Judetean nr.
266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar
de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate a fost
aprobat a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Spatii recreere si activitati sportive
in aer liber – modificare solutie”
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”: 29
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Spatii recreere si activitati sportive in aer liber – modificare
solutie” a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare centru civic sat
Gulianca, judetul Braila”
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”: 29
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare centru civic sat Gulianca,
judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
6.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii
publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023
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”: 29
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe
anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu municipiul Braila, prin Consiliul Local al municipiului Braila pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strazi Cartier Radu
Negru”
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”: 29
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu municipiul Braila, prin Consiliul Local al municipiului Braila pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strazi Cartier Radu Negru” a fost aprobat in
unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Dezvoltarea
miscarii motorsportului brailean prin organizari de evenimente cu participarea pilotilor
licentiati locali in campionatele nationale ale FRAS pe 2020” al Asociatiei Club Sportiv
Hobby Auto Sport 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”: 29
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Dezvoltarea miscarii
motorsportului brailean prin organizari de evenimente cu participarea pilotilor licentiati locali in
campionatele nationale ale FRAS pe 2020” al Asociatiei Club Sportiv Hobby Auto Sport Braila
a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
9. Alte probleme
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului
Consiliului Judetean Braila, aveti cuvantul.
Dl. Da Ros Mario-Spiridon, consilier judetean:
Domnule presedinte, stimati colegi, a fost o onoare pentru mine sa fiu alaturi de dvs.
patru ani si consider eu, cu bune si cu rele, am contribuit cu totii la binele judetului Braila. Inca
o data va multumesc, iar celor care urmeaza sa-si continue mandatul le doresc succes.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Mai sunt si alti colegi care doresc sa ia cuvantul?
Daca nu, ma adresez dvs. stimate doamne si stimati domni consilieri: vreau si eu, la randul
meu sa va multumesc pentru acest mandat. Consider ca am realizat lucruri bune si foarte
bune pentru judetul Braila, consider ca am schimbat fata judetului si cu siguranta, urmatoarea
echipa va continua mai departe sa imbunatateasca viata de zi cu zi a tuturor cetatenilor din
judetul Braila. Au fost proiecte bune, dezbatute, cu putine sicane, dar, consider eu, marea
majoritate ati avut o atitudine corecta fata de toti brailenii si cu aceasta ocazie va multumesc
inca o data si va doresc, celor care veti fi in continuare consilieri, mult succes, iar celor care nu
veti mai fi, atunci cand ne vom intalni sa ne salutam respectuos, asa cum este firesc.
Daca nu mai sunt alte discutii declar sedinta inchisa.

*
*

*

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 septembrie 2020.

Intocmit,
Hazaparu Marinela

PRESEDINTE

SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,

CHIRIAC FRANCISK-IULIAN

P.V.- 2 ex.

PRICEPUTU DUMITREL

