
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES-VERBAL  
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 28 februarie 2023 
 

 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin adresa nr.3764/22.02.2023, transmisa fiecarui consilier judetean in 
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.43/22.02.2023, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 28 februarie 2023. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 31 membri din 31 membri 
in functie, respectiv 30 consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. 
 La sedinta au fost invitati: Directorul General al Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila, Managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila, 
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, 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, Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, 
Directorul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Arhitectul sef, Seful Biroului Resurse Umane, 
Salarizare, Seful serviciului de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice, 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 
procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 09 ianuarie 
2023, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 
31 ianuarie 2023. Domnule secretar, aveti cuvantul: 
 
Dl. Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
Domnule presedinte, domnilor vicepresedinti, doamnelor si domnilor consilieri, dupa 
redactare, procesul verbal ale sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 
9 ianuarie 2023, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 31 ianuarie 2023 au fost puse la dispozitia dumneavoastra. Pana in prezent nu s-
au primit observatii, propuneri de modificare sau completare ale acestora, motiv pentru care 
va propun aprobarea lor in forma redactata.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 9 ianuarie 2023. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
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Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 9 ianuarie 2023, a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 ianuarie 2023 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 ianuarie 2023, a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele 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 urmatorul 
proiect de hotarare, care a fost transmis consilierilor judeteni, respectiv comisiilor de 
specialitate in format electronic: 
 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Brăila  
și Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea implementării Programului 
cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 
2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 
 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare enuntat. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Propunerea de suplimentarea ordinii de zi a fost aprobata in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

 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, completata : 
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1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 

Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 

de Pneumoftiziologie Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotarârii Consiliului Judetean Braila nr. 256 / 

31 octombrie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale 

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile 

sociale administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului Judetean 

Braila  pe anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților 

Administrativ Teritoriale: Roșiori, Gemenele, Jirlău, Măxineni și Însurăței - initiat de domnul 

Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul 

Judetean Braila si Federatia Romana de Handbal in vederea organizarii competitiei „Trofeul 

Carpati Niro” pentru lotul national de junioare - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii Actului aditional nr. 6  la Contractul nr. 

203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei de 

sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de 

Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL, avand 

ca obiect mentionarea tarifului pentru activitatea de sortare si tratare mecano-biologica - 

initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 5 la Contractul 

nr.294/14.12.2021 “Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Staţiei de 

Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare Ianca din cadrul “Sistemului de 

Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila” incheiat cu S.C.  FCC ENVIRONMENT 

ROMANIA SRL, avand ca obiect mentionarea tarifului de depozitare - initiat de domnul 

Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei, pentru anul 2023, a judetului Braila, 

prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii 

“Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de asociere intre 

Judetul Braila si Municipiul Braila nr.303/16.11.2018 - initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2023 

a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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11. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2023 

a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “ DUNAREA” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si 

Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2023 - initiat de domnul 

Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 

gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in suprafata de 23 mp din 

imobilul Sala Polivalenta “Danubius”, proprietate publica a judetului Braila, situat in municipiul 

Braila, str. Pietatii nr.1C, pe o perioada de 5 ani - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii dreptului de administrare al Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Dunărea” Brăila asupra bunurilor care  au făcut obiectul 

Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.36 din  30 martie 2010  și preluarea acestora în 

administrarea Consiliului Județean Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de actualizare a valorii de inventar a 
unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Braila si 
de trecere a acestuia in domeniul public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
16. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de principiu pentru incadrarea 
Tronsonului 15.2, apartinand DJ  212, cuprins intre Km 25+144 - Km 30+536, inscris in 
Cartea Funciara nr. 77082 Tufesti, din categoria functionala a drumurilor de interes judetean 
in categoria functionala a drumurilor de interes local si trecerea acestuia din  domeniul public 
al Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila in domeniul public al comunei 
Tufesti - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Palatul 
Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, din proprietatea publica a 
statului in proprietatea publica a judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
18. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Brăila  
și Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea implementării Programului cadru 
al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2023- initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

19. Raport de activitate al Comisiei pentru Protectia Copilului Braila pentru anul 2022 

20. Raport de activitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

Braila pentru anul 2022 

21. Raport anual asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila  

pentru anul 2022 

22. Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila 

pentru anul 2023 

23. Alte probleme 

 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 



5 
 

 

Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 28.02.2023, suplimentata, 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  aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare privind  aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 

Clinic Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de 

Pneumoftiziologie Braila a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
3. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotarârii Consiliului Judetean Braila nr. 
256 / 31 octombrie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare privind modificarea  Hotarârii Consiliului Judetean Braila nr. 256 / 31 

octombrie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul 
Consiliului Judetean Braila  pe anul 2023 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale 

administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului Judetean Braila  pe 

anul 2023 a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale 
de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale 
Unităților Administrativ Teritoriale: Roșiori, Gemenele, Jirlău, Măxineni și Însurăței 

 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ 

Teritoriale: Roșiori, Gemenele, Jirlău, Măxineni și Însurăței a fost aprobat in unanimitate.

  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul 
Judetean Braila si Federatia Romana de Handbal in vederea organizarii competitiei 
„Trofeul Carpati Niro” pentru lotul national de junioare 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetean 

Braila si Federatia Romana de Handbal in vederea organizarii competitiei „Trofeul Carpati 

Niro” pentru lotul national de junioare a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii Actului aditional nr. 6  la 
Contractul nr. 203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si 
administrare a statiei de sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din 
cadrul „Sistemului  de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu 
SC BRAI-CATA SRL, avand ca obiect mentionarea tarifului pentru activitatea de 
sortare si tratare mecano-biologica 
 
Va rog, aveti cuvantul  
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, referitor la punctul 7 cat si la punctul 8 va rugam sa ne lamuriti si pe noi 
care a fost modalitatea de stabilire a acestor tarife. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Toate aceste tarife au la baza o licitatie publica facuta de Consiliul Judetean Braila, impreuna 
cu A.D.I. pentru a stabili noile preturi care vor fi platite catre operatorii de la statie, respectiv 
de la statia Insuratei si statia  Vadeni si care sunt incluse in masterplan. Dupa sedinta va veni 
si operatorul. Incepand de maine, 1 martie, vom fi printre putinele judete din Romania care 
au un sistem integrat de management al deseurilor pus in functiune si functional din toate 
punctele de vedere, conform legilor din Romania si agreat de Comisia Europeana. Vorbim 
despre un proiect european in valoare de 30 de milioane de euro. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea  incheierii Actului aditional nr. 6  la Contractul nr. 

203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei de 

sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de 

Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL, avand 

ca obiect mentionarea tarifului pentru activitatea de sortare si tratare mecano-biologica a fost 

aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 5 la 
Contractul nr.294/14.12.2021 “Delegarea gestiunii serviciului de operare si 
administrare a Staţiei de Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare 
Ianca din cadrul “Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila” 
incheiat cu S.C.  FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, avand ca obiect mentionarea 
tarifului de depozitare 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 5 la Contractul 

nr.294/14.12.2021 “Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Staţiei de 

Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare Ianca din cadrul “Sistemului de 

Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila” incheiat cu S.C.  FCC ENVIRONMENT 

ROMANIA SRL, avand ca obiect mentionarea tarifului de depozitare a fost aprobat in 

unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei, pentru anul 2023, a judetului 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si 
exploatarii “Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului 
de asociere intre Judetul Braila si Municipiul Braila nr.303/16.11.2018 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
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Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea contributiei, pentru anul 2023, a judetului Braila, prin 

Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii “Patinoarului 

artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de asociere intre Judetul Braila 

si Municipiul Braila nr.303/16.11.2018 a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare  privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru 
anul 2023 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul  
 
*Dl. consilier judetean Negru Marius Catalin a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare 
nu participa la vot. 
 
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2023 a 
UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila a fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”. Dl. consilier 
judetean Negru Marius Catalin nu a participat la vot. 
  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare  privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru 
anul 2023 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara “ DUNAREA” Braila 
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Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2023 a 

UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “ DUNAREA” Braila a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia 
Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2023 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si 

Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2023 a fost aprobat in 

unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in 
folosinta gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in 
suprafata de 23 mp din imobilul Sala Polivalenta “Danubius”, proprietate publica a 
judetului Braila, situat in municipiul Braila, str. Pietatii nr.1C, pe o perioada de 5 ani 
 
Va rog, aveti cuvantul  
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Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 

gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in suprafata de 23 mp din 

imobilul Sala Polivalenta “Danubius”, proprietate publica a judetului Braila, situat in municipiul 

Braila, str. Pietatii nr.1C, pe o perioada de 5 ani a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii dreptului de administrare al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Dunărea” Brăila asupra bunurilor care  
au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 36 din  30 martie 2010  și 
preluarea acestora în administrarea Consiliului Județean Brăila 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare privind aprobarea încetarii dreptului de administrare al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară “Eco Dunărea” Brăila asupra bunurilor care  au făcut obiectul 

Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 36 din  30 martie 2010  și preluarea acestora în 

administrarea Consiliului Județean Brăila a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de actualizare a valorii de 
inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului 
Judetean Braila si de trecere a acestuia in domeniul public al judetului Braila 
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Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare privind aprobarea solicitarii de actualizare a valorii de inventar a unui 

imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Braila si de 

trecere a acestuia in domeniul public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de principiu pentru incadrarea 
Tronsonului 15.2, apartinand DJ  212, cuprins intre Km 25+144 - Km 30+536, inscris in 
Cartea Funciara nr. 77082 Tufesti, din categoria functionala a drumurilor de interes 
judetean in categoria functionala a drumurilor de interes local si trecerea acestuia din  
domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila in 
domeniul public al comunei Tufesti 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare privind aprobarea acordului de principiu pentru incadrarea Tronsonului 

15.2, apartinand DJ  212, cuprins intre Km 25+144 - Km 30+536, inscris in Cartea Funciara 

nr. 77082 Tufesti, din categoria functionala a drumurilor de interes judetean in categoria 

functionala a drumurilor de interes local si trecerea acestuia din  domeniul public al Judetului 

Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila in domeniul public al comunei Tufesti a 

fost aprobat in unanimitate.  
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Palatul 
Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, din proprietatea 
publica a statului in proprietatea publica a judetului Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Palatul 

Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, din proprietatea publica a 

statului in proprietatea publica a judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

18.  Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul 
Brăila  și Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea implementării 
Programului cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în județul 
Brăila în anul 2023 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Brăila  și 

Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea implementării Programului cadru al 

manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2023 a fost 

aprobat in unanimitate.  
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 

19. Raport de activitate al Comisiei pentru Protectia Copilului Braila pentru anul 

2022 

 
Va rog, aveti cuvantul 

 

20. Raport de activitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Braila pentru anul 2022 

 

 
  Va rog, aveti cuvantul 

 

21. Raport anual asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului 

Braila  pentru anul 2022 

 

Va rog, aveti cuvantul 
 

22. Planul Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica 

Braila pentru anul 2023 

 

Va rog, aveti cuvantul 

 

23. Alte probleme 

 
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului 

Consiliului Judetean Braila, aveti cuvantul: 
 

Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, va rog sa ne spuneti si noua care este situatia referitor la Corpurile A si 
B  ale Spitalului Judetean Clinic de Urgenta Braila, in ceea ce priveste  riscul seismic. 
In al doilea rand, va rog sa ne spuneti ce se intampla cu investitia de 15 milioane de euro pe 
care am aprobat-o anul trecut cu privire la Corpul B. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru aceste doua cladiri a existat si aprobarea dvs., in anumite faze din cadrul unor 
proiecte europene. In ceea ce priveste Corpul A, in momentul de fata suntem in faza de 
licitatie si speram ca in cateva luni sa avem si un contract semnat si sa incepem efectiv 
reabilitarea, consolidarea si modernizarea acestui Corp A. Referitor la Corpul B suntem la 
faza de actualizare a D.A.L.I.-ului, pentru ca intre timp a avut loc o crestere a preturilor si 
avem si axe de finantare pentru consolidare si reabilitare totala, pe fonduri europene. Toate 
aceste lucruri au fost discutate cu Ministerul Sanatatii, cu Guvernul Romaniei, dar si cu  
Ministerul Fondurilor Europene. O alta informatie necesara, dar stiuta si de dvs. este aceea 
ca nu exista nicio cladire aflata in administrarea sau subordinea Consiliului Judetean Braila 
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care sa nu fie prinsa in diferite faze de consolidare sau reabilitare, atat din punctul de vedere 
al modernizarii acestora, cat si din punct de vedere seismic.(...) Suma necesara - si aici ma 
refer si la partea de infrastructura rutiera – se ridica undeva la 350 milioane de euro, iar 
Consiliul Judetean Braila are contractata in momentul de fata o suma de 130 de milioane de 
euro.  Axele de finantare si fazele de derulare privind diferenta de suma vor fi facute publice 
la momentele respective. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
La momentul acesta exista risc seismic pentru cele doua corpuri? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu avem nicio cladire care sa se incadreze in clasa 1 de risc seismic. Doar 2 si 3. Toate 
expertizele sunt facute, am solicitat o reevaluare a acestor expertize si toate institutiile 
abilitate ne-au dat sprijinul, iar acum urmam caile legale pentru ca toate aceste cladiri sa fie 
reabilitate total, din toate punctele de vedere. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, stim ca incepand de maine, 1 martie, vom avea un operator unic 
privind salubrizarea si colectarea separata a deseurilor, dar din ce am inteles, din informatiile 
primite din judet, sa stiti ca cetatenii nu stiu prea multe despre acest lucru. Consider ca ar fi 
necesara o campanie de informare a cetatenilor pentru a colecta gunoiul menajer selectiv, in 
functie de ceea ce cere si operatorul de salubritate. Totodata, am inteles ca acele pubele nu 
au ajuns la toti cetatenii si cred ca pentru a ajunge la un anumit nivel de functionalitate a 
acestui proiect european, ar trebui sa va ganditi si la acest aspect. In special, sa va ganditi la 
comunicarea cu primarii si cu cei care lucreaza in zona respectiva. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
R.E.R. Braila a solicitat ca dupa aceasta sedinta sa existe o conferinta de presa avand ca 
obiect demararea acestui proiect. Campanii de informare a populatiei au fost facute si va va 
spune operatorul realitatea din teren. Eu, in calitate de presedinte al A.D.I. Eco Dunarea am 
discutat cu toti primarii din judet, indiferent de culoarea politica, iar in ceea ce priveste 
campania de constientizare, unii au inteles mai mult, altii au inteles mai putin din ceea ce 
inseamna acest proiect asumat de toata lumea. Mai sunt cateva lucruri de pus la punct, dar, 
per ansamblu, acest proiect este functional. Nu vreau sa spun eu numele u.a.t.-urilor care nu 
au achiesat la acest proiect, dar, daca aveti placerea si oarecare timp alocat pentru cand va 
veni operatorul, veti afla si amanuntele respective. Pot sa va spun ca in afara unui singur 
u.a.t. al carui nume nu il spun, toate celelalte au impartit pubelele, au discutat cu cetatenii, 
unii au inteles, altii mai putin. Pe parcurs vor mai fi si alte campanii de acest gen, atat din 
partea Consiliului Judetean Braila cat si  din partea operatorului, pentru ca toata lumea sa se 
ralieze la acest proiect care a inceput de foarte mult timp si, uitati ca am ajuns si la finalul lui. 
Este un proiect benefic pentru toti cetatenii. Trebuie sa fim constienti toti ca trebuie sa optam 
pentru colectarea selectiva, deoarece, cu cat selectam mai mult, cu atat cantitatea de gunoi 
va scadea si odata cu aceasta si costurile si totodata, este o conditie impusa de U.E. Repet, 
suntem printre primele trei judete din tara, cu un sistem functional in acest sens.  
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Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Degeaba sistemul este functional daca cetateanul nu stie, nu a fost informat, cum sa 
selecteze acest gunoi.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Dvs. stiti sa selectati? Cred ca da. Si eu. Si nu de acum, de foarte mult timp se face acest 
lucru. Doar ca acum va fi mai aplicat. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
M-am informat, dar asta nu inseamna ca nu sunt foarte multe alte persoane care nu s-au 
informat si nu am vazut nici macar un pliant sau un format A4 in care sa ni se spuna exact 
cum se face selectarea. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Cei care au preluat pubelele vor vedea scris pe ele ce ai voie efectiv sa pui in pubela 
respectiva si ce nu ai voie. Vom mai face si pliante si alte campanii pe viitor. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
O sa vedeti ca pubelele nu au ajuns in tot judetul. Nu am spus nimic altceva.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu exista asa ceva. Mai exista alte subiecte pe care doriti sa le aduceti in discutie? 
 
         *      
                                             *          * 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 februarie 2023. 

 
Intocmit, 

     Hazaparu Marinela 

 
 
 
 

    PRESEDINTE,                             SECRETARUL GENERAL 
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  Chiriac Francisk-Iulian                     Priceputu Dumitrel 
 
 
 
 
 
P.V.- 2 ex. 


