CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES-VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 17 septembrie 2020

Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind
Codul administrativ, prin adresa nr. 18291/11.09.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.234/11.09.2020, a fost convocat
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 17 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 32 membri
din 33 membri in functie.
Lipseste dl consilier judetean Danaila Zaharia Alexandru.
La sedinta au fost invitati: Directorul DGASPC Braila, 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.
Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind
Codul administrativ, dau cuvantul secretarului general al judetului, pentru a supune la vot
procesele verbal al sedintei ordinare din data de 24 august 2020 si din data de 31 august
2020. Domnule secretar, aveti cuvantul:
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:
Domnule Presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, procesul verbal al
sedintei ordinare din data de 24 august 2020, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare
din data de 31 august 2020 a Consiliului Judetean Braila au fost puse la dispozitia dvs. Nu au
fost primite propuneri de modificare sau observatii asupra 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 24 august 2020.
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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 24 august 2020 a fost aprobat cu 31 de voturi
“pentru” si 0 abtinere. S-a abtinut de la vot d-na consilier judetean Marin Carmen.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 august 2020.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 32
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 august 2020 a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Fata de ordinea de zi convocata va propun, in conformitate cu prevederile art. 135
alin.8 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, suplimentarea ordinii
de zi cu urmatorul proiect de hotarare care a fost transmis consilierilor judeteni, respectiv
comisiilor de specialitate in format electronic:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si modernizare
invelitoare la Scoala cu clasele V-VIII, Racovita”
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare enuntat.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
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Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 32
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Propunerea de suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea
asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Racovita, prin
Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de
investiții “Reabilitare si modernizare invelitoare la Scoala cu clasele V-VIII, Racovita” 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, suplimentata :
1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de organizare
si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator,
agricultura, turism, transport - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/30
august 2017 privind stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Braila si
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia - initiat de domnul
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii
Judetene “Panait Istrati” Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I.
(Documentatie de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitie :,,Reabilitare imobil strada Iezerului nr. 1A, refunctionalizare parter,
din cresa (casa de copii) in centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, str.
Iezerului, loc. Braila, jud. Braila"- in cadrul Proiectului ,,Niciodata singuri’’ implementat de
catre DGASPC Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
5. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta
gratuita, cu o perioada de 10 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul Administrativ,
situat in municipiul Braila, judetului Braila, Piata Independentei nr.1, Primariei Municipiului
Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
6. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii operelor de arta realizate in cadrul
Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Braila 2019 – editia III,
proprietatea publica a judetului Braila, din administrarea Consiliului Judetean Braila in
administrarea Consiliului Local Municipal Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 221 din 31
august 2020 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu
comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinanțarea și realizarea
obiectivului de investiții “Asfaltare drum comunal DC 60 km 0+000 – km 5+100, comuna
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Marasu, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinanțarea
valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect
înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială
Silistea, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare centru civic in localitatile Martacesti si
Silistea, comuna Silistea, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare Cabinet medical din
localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Construire teren de sport cu gazon sintetic pentru
fotbal” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Realizare invelitoare din tabla de tip Tigla, Scoala
Gimnaziala Gropeni, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Spiru Haret, comuna Gropeni,
judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila
14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Refacere invelitoare acoperis Scoala 2, Tataru” - initiat
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
15. 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
16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinanțarea
și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si modernizare invelitoare la Scoala cu
clasele V-VIII, Racovita”
17. Alte probleme
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Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 32
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Ordinea de zi 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 completarea componentei nominale a comisiei de
organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului
inconjurator, agricultura, turism, transport
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:
Proiectul de privind completarea componentei nominale a comisiei de organizare si
dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator,
agricultura, turism, transport a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
2.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
198/30 august 2017 privind stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului
Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia
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 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 198/30 august 2017
privind stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Braila si aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al acesteia a fost aprobat a fost aprobat in
unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila
Va rog, aveti cuvantul
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
As vrea sa punctez ceva aici: eu consider ca prin acest proiect de hotarare ne supuneti la vot
o ilegalitate, deoarece, functiile de referent de specialitate gradul 3 si sef formatie
muncitori nu sunt prevazute in anexa 8 Cap. 2 lit. a) pct IV din Legea nr. 153/2017. Nu stiu
daca dvs. atunci cand ati primit acest proiect de la specialistul din Consiliul Judetean ati
urmarit acele grile de ne supuneti la vot acest proiect. Daca ne uitam la familia ocupationala
Administratie, ceea ce s-a invocat in acest proiect si semnat de dvs....vreau sa va
uitati...aveti documentul la indemana sa puteti vedea care este ilegalitatea? Banuiesc ca nu
ati remarcat...
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Am incredere ca este corect. Puneti intrebarile, dupa care am sa va raspund.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Este tabelul aici si am sa va citesc din acest tabel, iar dupa aceea puteti sa va consultati sa
vedeti. Daca ne uitam la familia ocupationala Administratie... S 3 referent de specialitate, nu
exista grad 3 la aceasta functie de referent in cadrul familiei ocupationale Administratie ...nu
stiu de unde ati scos-o, uitati-va pe proiectul de hotarare. Apoi, daca mergem la Biroul
administrativ, intretinere, legatorie, acolo avem sef formatiune muncitori. Sa vina d-na
Costea cu Anexa 8 din Legea nr. 153/2017, daca o are sau daca a auzit de ea. Veti vedea ca
aceste denumiri nu exista. Celelalte, sunt in regula. Am ajuns sa creem niste nume noi in
nomenclator si sa votam niste functii, care nu exista, domnule presedinte... Nu putem sa dam
hotarari peste lege.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Sunt de acord cu dvs. si vreau sa lamurim acest aspect:
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Prin Consiliul de administratie al bibliotecii a trecut aceasta modificare, avem probarea, avem
si referatul de specialitate si nota de fundamentare. Consider ca, trecand prin 2 filtre, s-a tinut
cont si lege si oamenii respectivi au stiut si ce trebuie sa faca.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Au trecut prin 2 filtre si dvs. sunteti cel care ati vizat si il initiati. Il aveti si pe dl secretar care
da viza de legalitate. Dumnealui o sa spuna ca pe forma.Va spun ca in momentul de fata
sustineti 2 functii care nu se regasesc...noi acum votam o ilegalitate.
Dl Neagu Adrian, manager Biblioteca Judeteana „P. Istrati” Braila:
Buna ziua domnilor consilieri, va lamuresc imediat despre ce este vorba: noi nu folosim
Nomenclatorul cu referire la Administratie, ci din Anexa la Legea salarizarii- Alte institutii
bugetare. Acolo gasiti si cele 2 functii.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Noi stabilim aici aceasta grila, iar luna viitoare sau peste 2 luni o sa veniti ca sa va bugetam
aceste posturi care nu exista. Noi discutam acum pe familia ocupationala... va spun ce avem
la dosar in momentul de fata...ce votam. Dvs. ne cereti noua sa votam ceva in afara legii. Eu
vorbesc de familia ocupationala Administratie. Pacat ca dvs. nu va ghidati dupa asa ceva,
pentru ca noi asta votam astazi. Vorbesc despre Legea nr. 153/2017 dupa care noi dam
hotarari.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule consilier, lasati-i pe cei in cauza sa va explice cum au gandit si despre ce familie
ocupationala este vorba? Incurcam familiile ocupationale.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Asta aveti la dosar. Asta votam.
Dl Neagu Adrian, manager Biblioteca Judeteana „P. Istrati” Braila:
Domnule consilier, noi folosim 2 sectiuni din Legea salarizarii: cea cu privire la Biblioteci in
care sunt functiile de specialitate si cea de la Alte institutii bugetare. Este ultima anexa din
lege.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Sunteti pe A sau pe B? Ati auzit de A si B, stiti ce reprezinta?
Dl Neagu Adrian, manager Biblioteca Judeteana „P. Istrati” Braila:
Nu, nu stiu.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule consilier, ati fost la comisiile de specialitate, puteati sa puneti aceste intrebari. Eu
am incredere in specialistii Consiliului Judetean si in consiliul de administratie si in directorul
bibliotecii ca acest document este conform legii.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Atunci, propun amendament, pentru a nu pune intr-o postura proasta pe cei care au citit sau
poate n-au citit aceasta lege si nu s-au lamurit daca este corect sau nu. Amendamentul este
sa scoateti referentul de specialitate grad S3 care nu exista si sef formatiune muncitori.
Poate aveti pe cineva care ii place sa fie sef formatiune muncitori, dar nu exista in
nomenclator asa ceva.
Asadar, propun ca amendament retragerea acestor 2 functii si sa nu faca parte din aceasta
grila, pentru ca nu sunt conform legii.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot amendamentul d-lui consilier judetean Nechita Ovidiu, de retragere a celor 2
functii, cea de referent de specialitate si sef formatiune muncitori, din grila supusa
aprobarii.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 8
Voturi ”impotriva”: 4
Abtineri: 20
Amendamentul d-lui consilier judetean Nechita Ovidiu, prin care se propunea scoaterea din
grila a celor 2 functii, cea de referent de specialitate si sef formatiune muncitori a obtinut 8
voturi „pentru”, 4 voturi „impotriva” si 20 de abtineri. Amendamentul nu a fost aprobat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot proiectul de hotarare si in consiliul de administratie si proiectul este facut
conform legii.
Dl. Sirbu Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, haideti sa votam in cunostinta de cauza.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Am votat in cunostinta de cauza…Votul este suveran.

9

Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Ati spus ca mergeti pe incredere, domnule presedinte.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Da, am incredere in specialistii Consiliului Judetean si in dl. Director al Bibliotecii Judetene
Braila, respectiv in consiliul de administratie ca au facut un proiect de hotarare bun.
Supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Dvs. mergeti pe incredere sau le vizati si dati de legalitate iar in momentul in care este o
problema verificati si abia dupa aceea supuneti la vot?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Nici acum nu ati invatat ca nu semnez eu de legalitate?
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Dvs. sunteti initiatorul, nu ati inteles.
Dl. Sirbu Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte…
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Nu v-am dat cuvantul.
Dl. Sirbu Marian, consilier judetean:
Eu vreau sa iau cuvantul inainte de vot, nu dupa ce votam. Dvs. imi dati cuvantul dupa ce ati
votat?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Va rog, aveti cuvantul.
Dl. Sirbu Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, v-am rugat sa votam cu toti in cunostinta de cauza. Unde se regasesc
cele doua functii? In ce anexa?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Acest proiect are toate documentele in regula pentru a putea fi votat. A existat un
amendament care nu a trecut, acum dati-mi voie sa-l supun la vot in forma initiala.
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Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Domnule presedinte, aveti la mapa.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot proiectul in forma initiala.
Dl. Sirbu Marian, consilier judetean:
Fara sa ne lamuriti in niciun fel, nu?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Este sfidare.
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 24
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 8
Proiectul de privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene
“Panait Istrati” Braila a fost aprobat cu 24 de voturi „pentru” si 8 abtineri. S-au abtinut de la
vot urmatorii consilieri judeteni: Capatana Marian, Chiru Laurentiu, Lungu Danut, Mitache
Gicu, Pascale Alfredo, Sarbu Marian, Varga Vasile-Constantin si Nechita Ovidiu.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza
D.A.L.I. (Documentatie de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitie :,,Reabilitare imobil strada Iezerului nr. 1A,
refunctionalizare parter, din cresa (casa de copii) in centru de zi pentru persoane adulte
cu dizabilitati, str. Iezerului, loc. Braila, jud. Braila"- in cadrul Proiectului ,,Niciodata
singuri’’ implementat de catre DGASPC 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”: 32
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. (Documentatie
de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitie :,,Reabilitare imobil strada Iezerului nr. 1A, refunctionalizare parter, din cresa (casa
de copii) in centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, str. Iezerului, loc. Braila, jud.
Braila"- in cadrul Proiectului ,,Niciodata singuri’’ implementat de catre DGASPC Braila a fost
aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in
folosinta gratuita, cu o perioada de 10 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul
Administrativ, situat in municipiul Braila, judetului Braila, Piata Independentei nr.1,
Primariei Municipiului Braila
Va rog, aveti cuvantul
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Aici as dori sa propun un amendament, dar inainte de asta as dori sa avem o mica discutie.
Va rog frumos sa va uitati pe documentatie. Dvs. ne-ati spus ca acest proiect a stat la baza a
doua hotarari care s-au schimbat. Este corect, domnule secretar? Hotararea care dvs. ati
spus ca este din 01.10.2015, nu am gasit-o. Am navigat cu o luna mai inainte, o luna mai
inapoi si nu am gasit-o pe site. Pe ce baza ati facut acest proiect daca acea hotarare nu
exista? Uitati-va , o aveti la mapa. Acum nu pot sa navighez pe telefon acum, ca sa va pot
spune exact. Uitati-va, va rog, sa vedeti ce hotarari ati invocat. Sunt doua, va rog sa ne
spuneti numarul si data.
Dl Priceputu Dumitrel, Secretar General al Judetului:
Hotararile exista si termenul…
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Domnule secretar…v-am intrebat ce hotarari ati invocat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule consilier, v-am ascultat, il lasati si pe dl secretar sa va raspunda?
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Mi-ati dat cuvantul si eu il intreb pe secretarul judetului, cel care a dat forma si legalitatea
proiectelor si le-a inaintat catre consilierii judeteni, sa ne spuna ce a stat la baza acestui
proiect, iar apoi vin cu contraargumentul.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule consilier, il lasati pe dl secretar sa va dea raspunsul?
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Domnule secretar, va rog sa-mi spuneti ce a stat la baza acestui proiect si ce hotarari ati
invocat, ce hotarari schimbam noi acum?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule consilier, lasati-l pe dl secretar sa va raspunda.
Dl Priceputu Dumitrel, Secretar General al Judetului:
Mai intai trebuie sa citim titlul...nu modificam o hotarare, ci aprobam prelungirea termenului
[...]
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Cititi ce hotarari ati invocat!
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Imi doresc o sedinta civilizata. Ii dau cuvantul d-lui secretar, dupa care supunem la vot.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Am intrebat care sunt hotararile.
Dl Priceputu Dumitrel, Secretar General al Judetului:
Asa cum am precizat, titlul proiectului prevede aprobarea prelungirea termenului de
transmitere in folosinta gratuita, cu o perioada de 10 ani, a unor spatii din incinta imobilului
Palatul Administrativ. In raportul de specialitate al D.A.P.E.B. este detaliata situatia la zi a
acestui spatiu, respectiv data de 30 septembrie, a.c...Oportunitatea apartine, desigur, plenului
consiliului judetean, daca se poate face transmiterea acum sau alta data.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Domnule secretar, ce hotarari au stat la baza?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Tinand cont ca vi s-au dat toate detaliile, supun la vot proiectul de hotarare
Cine este "pentru”?
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Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Domnule Presedinte, am amendament.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 25
Voturi ”impotriva”: 1
Abtineri: 6
Proiectul de privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, cu o
perioada de 10 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul Administrativ, situat in municipiul
Braila, judetului Braila, Piata Independentei nr.1, Primariei Municipiului Braila a fost aprobat
cu 25 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si 6 abtineri. A votat „impotriva” dl consilier
judetean Lungu Danut. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Badiu Titi, Botea
Viorel, Sirbu Marian, Da Ros Mario-Spiridon, Nechita Ovidiu si Pascale Alfredo..
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
6.
Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii operelor de arta realizate in
cadrul Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Braila 2019
– editia III, proprietatea publica a judetului Braila, din administrarea Consiliului
Judetean Braila in administrarea Consiliului Local Municipal 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”: 32
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de privind aprobarea transmiterii operelor de arta realizate in cadrul Simpozionului
International de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Braila 2019 – editia III, proprietatea
publica a judetului Braila, din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea
Consiliului Local Municipal Braila a fost aprobat in unanimitate.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
7.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
221 din 31 august 2020 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare drum comunal DC 60 km
0+000 – km 5+100, comuna Marasu, judetul 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”: 32
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 221 din 31 august
2020 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna
Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului
de investiții “Asfaltare drum comunal DC 60 km 0+000 – km 5+100, comuna Marasu, judetul
Braila” a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având
ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ –
teritorială Silistea, judetul 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”: 31
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu
comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinanțarea valorii achizitiei
“serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de
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distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Silistea, judetul Braila” a fost
aprobat cu 31 de voturi „pentru”. Nu a participat la vot d-na consilier judetean Bordea
Daniela.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
9.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare centru civic in
localitatile Martacesti si Silistea, comuna Silistea, judetul 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”: 32
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu
comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinanțarea și realizarea
obiectivului de investiții “Modernizare centru civic in localitatile Martacesti si Silistea, comuna
Silistea, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
10.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare Cabinet medical
din localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde, judetul 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”: 32
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu
comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru cofinanțarea și
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realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare Cabinet medical din localitatea Bordei Verde,
comuna Bordei Verde, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
11.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren de sport cu gazon
sintetic pentru fotbal”
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 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu
comuna Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru cofinanțarea și realizarea
obiectivului de investiții “Construire teren de sport cu gazon sintetic pentru fotbal” a fost
aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
12.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Realizare invelitoare din tabla de tip
Tigla, Scoala Gimnaziala Gropeni, judetul 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”: 32
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu
comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinanțarea și realizarea
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obiectivului de investiții “Realizare invelitoare din tabla de tip Tigla, Scoala Gimnaziala
Gropeni, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
13.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Spiru Haret,
comuna Gropeni, judetul 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”: 32
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu
comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinanțarea și realizarea
obiectivului de investiții “Modernizare strada Spiru Haret, comuna Gropeni, judetul Braila” a
fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
14.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Refacere invelitoare acoperis
Scoala 2, Tataru”
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 aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinanțarea și
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realizarea obiectivului de investiții “Refacere invelitoare acoperis Scoala 2, Tataru” a fost
aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
15.
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: 3
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 cu 29 de voturi „pentru” si 3 abtineri.
S-au abtinut de la vot, in ordinea interventiilor ulterioare pe parcursul sedintei, d-nii consilieri
judeteni Sirbu Marian, Lungu Danut si Varga Vasile-Constantin.
Dl. Sirbu Marian, consilier judetean:
Nu a fost unanimitate, domnule presedinte la proiectul privind bugetul.
Dl. Lungu Danut, consilier judetean:
Doua abtineri…si eu m-am abtinut.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Iar eu, la ultimele proiecte nu am votat. Probabil este pe „repede-inainte”.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
V-am intrebat daca votati „impotriva” sau va abtineti, domnilor consilieri.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Lasati-l pe dl secretar sa-si faca treaba... Este treaba d-lui, nu a dvs. Poate ca in patru ani a
invatat sa numere.
Daca nu am ridicat mana inseamna ca nu particip la vot.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Veti lua cuvantul la Diverse.
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si modernizare
invelitoare la Scoala cu clasele V-VIII, Racovita”
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 aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si modernizare invelitoare la Scoala cu clasele
V-VIII, Racovita”a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
17.

Alte probleme

Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului
Consiliului Judetean Braila, aveti cuvantul.
Dl. Capatana Marian, consilier judetean:
Am rugamintea, daca este posibil, sa demaram procedurile administrative necesare pentru a
reabilita cladirea in care se afla corpul administrativ numit si Casa padurarului. Sa demaram
procedurile administrative, in asa fel incat, in momentul in care este posibil sa o putem
transforma in amfiteatru o perioada, pana reabilitam acea cladire. Este vorba de o reabilitare
destul de urgenta. Va multumesc.
Dl. Iordache Catalin, consilier judetean:
Domnule presedinte, trebuie sa il contrazic pe dl Nechita care a zis ca a navigat, nu stiu pe
unde, in niciun caz pe portalul Consiliului Judetean Braila...cele doua hotarari pe care le
invoca dl secretar exista, le am in fata, sunt si pe site si in Monitorul Oficial al Judetului Braila
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
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Cititi-le!
Dl. Iordache Catalin, consilier judetean:
Domnule Nechita, ati spus ca ati navigat si ca nu exista cele doua hotarari. Se regasesc pe
portalul institutiei, in sectiunea Hotarari. Scrieti anul si numarul hotararii si le veti vedea.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Si nu le gasiti. Asta vreau sa spun. Va arat acum, video.
Dl. Iordache Catalin, consilier judetean:
Uitati...hotararea nr. 140 din 20 august 2015 privind transmiterea in folosinta gratuita pe o
perioada de 5 ani a unor spatii ...etc. dl Nechita a spus ca nu exista...i le citesc...citesc doar
titlul, restul si le citeste singur... este preocupat de alte persoane daca stiu sa numere...el nu
stie sa citeasca...
H.C.J. nr. 253 din 25 octombrie 2013 este bine-mersi si aceasta...Una este semnata de dl
Bunea-Stancu, cealalta de dl Mortu Viorel...
Dl. Lungu Danut, consilier judetean:
Domnule presedinte, as dori sa se consemneze in procesul-verbal ca m-am abtinut la
proiectul de la punctul 15 de pe ordinea de zi privind rectificarea bugetara, chiar daca nu am
fost prezent, din cauza conexiunii.
In consecinta, situatia voturilor se prezinta astfel:
Voturi “pentru”: 30
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 2
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 cu 30 de voturi „pentru” si 2 abtineri.
S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Sirbu Marian si Lungu Danut.
Dl. Sirbu Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, avem o hotarare care chiar daca trece, rezultatul este viciat, deoarece
nu au fost numarate voturile si nu ati fost atent la ordine. Daca, spre exemplu, ultima hotarare
nu era aprobata, cea referitoare la asociere, trebuia sa modificati din nou bugetul.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Va aflati intr-o eroare totala, domnule consilier
Dl. Sirbu Marian, consilier judetean:
Dupa dvs., asa suntem, dar, de fapt, am dreptate.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Bugetul alocat asocierilor a fost votat cu mult timp in urma.
Dl. Sirbu Marian, consilier judetean:
Se vede ca nu stiti ce votati.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Asta este parerea dvs.
D-na Marin Carmen, consilier judetean:
As vrea sa lamuresc niste lucruri privind Anexa 8 din Legea nr. 153/2017, mai exact, la
functiile de conducere as vrea sa se uite dl consilier Nechita. Exista Sef formatie muncitor
cu nivel de studii medii, cu salariu de baza, coeficient s.a.m.d.
Rugamintea mea este sa nu ma treceti in procesul-verbal din data de 24.08.2020, pentru ca
nu am fost prezenta. Va multumesc.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Daca-mi permiteti, doamna, sa va raspund.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule Nechita, nu v-am dat cuvantul.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Dar cine sunteti, Dumnzeu pe pamant?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Sunt Presedintele Consiliului Judetean Braila. Dau cuvantul d-lui consilier Varga.
Dl. Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
Doua aspecte as vrea sa sesizez si eu. Primul, la fel ca si colegul meu, Lungu Danut, vreau
sa se consemneze in procesul-verbal ca m-am abtinut in privinta votului la proiectul de
hotarare cu nr. 15 privind bugetul, iar in al doilea rand, o intrebare: fiind ultima sau penultima
sedinta vreau sa multumesc pe aceasta cale tuturor colegilor pentru munca depusa in tot
ceea ce inseamna consiliu judetean si sa va intreb, sub ce forma s-ar putea dona, in cel mult
o luna de zile aceste tablete unor scoli care au nevoie. Noi ne permitem un mijloc de
comunicare si ca atare, cred ca ar fi benefic pentru anumiti copii care nu isi permit.
Ca urmare a acestei precizari, situatia voturilor se modifica astfel:
Voturi “pentru”: 29
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 3

22

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 cu 29 de voturi „pentru” si 3 abtineri.
S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Sirbu Marian, Lungu Danut si Varga VasileConstantin.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Putem sa facem o analiza din punct de vedere juridic, sa vedem cum putem dona
Dl. Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
Acestea pe care ni le-ati oferit dvs.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Exact. Trebuie sa gasim varianta juridica, iar consilierii care doresc si au alte mijloace de
conectare, sa le doneze. Dar nu putem sa le donam, doar sa le dam in folosinta.
Dl. Burtea Fanel, consilier judetean:
Pentru ca este posibil sa fie ultima sedinta, tin sa multumesc colegilor pentru activitatea
depusa, mai ales celor din opozitie si chiar daca au identificat hotul din mine si l-au reclamat
la A.N.I. din raspunsul primit a reiesit faptul ca nu au fost gasite elemente de incalcare a
legislatiei privind regimul de conflict de interese si tin sa le multumesc d-lui Nechita Ovidiu si
Cortez Vasile, pentru „grija” pe care au avut-o.
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
M-ati mentionat cumva pe mine? Nu am auzit.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Va dau o veste buna, aceea ca nu este ultima sedinta de consiliu. Acesta va dura pana cand
va fi validat noul consiliu. Daca va fi nevoie vom mai putea face una-doua sedinte, iar daca nu
va mai fi nevoie vom face o sedinta de incheiere a mandatului
Dl. Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
Tot online sau fizic, in sala?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Cum ne va permite legea. Chiar si online, este frumos sa ne intalnim cu totii si sa ne
multumim unii celorlalti pentru eforturile din acesti patru ani.
Dau cuvantul d-lui Nechita Ovidiu:
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Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Stimata doamna consilier, daca va uitati la functiile de conducere, cele pe care le-ati
mentionat, veti vedea ca sunt in total sase: director general, director general adjunct, director,
inspector sef, sef sector, sef compartiment, etc.
Daca dvs. gasiti in aceasta grila ceea ce a spus dl presedinte si ati votat si dvs., respectiv sef
formatiune muncitori, veti vedea ca nu se regaseste. Nu ne jucam cu functiile si cu
denumirile din Nomenclator, pentru ca dupa aceea vom avea probleme la bugetare.
Cealalta functie, Referent specialitate S3 aveti urmatoarele functii...(Dl consilier enumera in
continuare functiile la referent si la consilieri)
Acest Referent specialitate S3 nu exista, stimata doamna. Daca va uitati pe documente si
discutam despre aceeasi lege...
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule consilier, nu doriti sa discutati la telefon cu d-na consilier?
Dl. Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Eu va citesc din ceea ce trebuia sa cittiti si dvs. si eu, spre deosebire de dvs. nu merg pe
incredere, ci pe lege.

*
*

*

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 17 septembrie 2020.

Intocmit,
Hazaparu Marinela
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