CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 27 noiembrie 2020

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.23846/25.11.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 321/25.11.2020, a fost convocat
Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 27 noiembrie 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 26 de
consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 27 de participanti,
din totalul de 31.
Lipsesc urmatorii consilieri judeteni: Danaila Zaharia Alexandru, Dumitru Aurel,
Pascale Daniela si Pricop Cristian
Fac precizarea ca, alaturi de mine se afla cei doi vicepresedinti, domnul Epureanu Ionel
si respectiv, domnul Dobre Ionut Ciprian, precum si domnul consilier judetean Cirligea Eugen.
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios si
Directorul 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
aprobarea urmatoarei ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
51/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului
Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale –
Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes
public, pentru anul 2020 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braila, pentru premierea elevilor si
cadrelor didactice cu rezultate deosebite in anul scolar 2019 - 2020 (media 10 la
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examenul de evaluare nationala/bacalaureat) – initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
3. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Danaila Zaharia
Alexandru și declararea “vacant” a locului deținut – initiat de domnul Francisk
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
4. 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
Daca sunt observatii sau propuneri:
Daca nu, supun la vot ordinea de zi
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi „pentru”: 27
Voturi „impotriva”: 0
Abtineri: 0
Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 27 noiembrie
2020 a fost aprobata in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
In consecinta, pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari.
1.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
51/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila
– Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din
Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2020
Fac precizarea ca la acest proiect am modificat doar data depunerii deconturilor, din 2
decembrie, in 11 decembrie, astfel incat, toate u.a.t.-urile sa aiba timp sa depuna
documentele pentru decontarea cheltuielilor.
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
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Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi „pentru”: 27
Voturi „impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 51/2020
privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila – Consiliul
Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in
vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2020 a fost aprobat in
unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
2.
Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braila, pentru premierea elevilor si
cadrelor didactice cu rezultate deosebite in anul scolar 2019 - 2020 (media 10 la
examenul de evaluare nationala/bacalaureat)
Va rog, aveti cuvantul
Dl Capatana Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, grupul P.N.L. va vota „pentru” la acest proiect de hotarare, asa cum a
facut intotdeauna, cu propunerea ca pentru bugetul pentru anul 2021, pentru anul universitar
2021-2022 sa fie incluse sume pentru burse acordate brailenilor care au absolvit liceul in Braila
si doresc sa studieze in continuare in Braila. Multumesc frumos.
Dl Botea Viorel, consilier judetean:
Domnule presedinte, fiind vorba despre granturi acordate unitatilor de invatamant, ca sa nu fiu
implicat, nu voi participa la vot pentru acest proiect de hotarare. Sunt de acord, ca si idee, dar
nu particip la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi „pentru”: 26
Voturi „impotriva”: 0
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Abtineri: 0
Proiect de hotarare privind privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar
de stat de pe raza municipiului Braila, pentru premierea elevilor si cadrelor didactice cu
rezultate deosebite in anul scolar 2019 - 2020 (media 10 la examenul de evaluare
nationala/bacalaureat) a fost aprobat cu 26 voturi „pentru”. Nu a participat la vot domnul
consilier judetean Botea Viorel.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
3.
Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Danaila Zaharia
Alexandru și declararea “vacant” a locului deținut
Exista o cerere de demisie depusa de domnul Danaila Zaharia Alexandru si trebuie sa
supunem la vot, conform legislatiei in vigoare.
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”: 27
Voturi „impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Danaila Zaharia Alexandru și
declararea “vacant” a locului deținut a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila:
4.
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
Dl Capatana Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, la acest proiect de hotarare grupul P.N.L. se va abtine.
Referitor la executia bugetului pe anul 2020 si investitiile pe anii care vor urma...in urma cu 2-3
luni am facut destule remarci critice cu privire la acest aspect si ca urmare, acum ne vom
abtine. Va multumesc.
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* Dl. consilier judetean Dumitru Aurel a semnalat faptul ca este conectat online la sedinta. Din
acest moment, la sedinta participa 27 de consilieri judeteni, plkus Presedintele Consiliului
Judetean Braila. In total 28 de participanti.
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi „pentru”: 20
Voturi „impotriva”: 0
Abtineri: 8
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 20 de voturi „pentru” si 8 abtineri. Sau abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Botea Viorel, Capatana Marian, Cirligea Florin
Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Ana Maria si Varga VasileConstantin.
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 27 noiembrie 2020.

Intocmit,
Hazaparu Marinela

PRESEDINTE,

FRANCISK IULIAN CHIRIAC

P.V.-2 ex.

SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI
DUMITREL PRICEPUTU

