
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES-VERBAL  
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 31 ianuarie 2023 
 

 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin adresa nr.1715/25.01.2023, transmisa fiecarui consilier judetean in 
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.18/25.01.2023, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 31 ianuarie 2023. 

In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 27 membri din 31 membri 
in functie, respectiv 26 de consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. 
Lipsesc motivat domnii consilieri judeteni: Bordea Daniela si Cirligea Florin Eugen.  
 Urmeaza sa soseasca domnii consilieri judeteni Capatana Marian si Pricop Cristian.
 La sedinta au fost invitati: Directorul General al Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila, Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, 
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, Managerul Bibliotecii Judetene „Panait 
Istrati” Braila, Managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Traditionale Braila, Managerul Muzeului Brailei „Carol I”, Managerul Filarmonicii „Lyra-
George Cavadia” Braila, Managerul Scolii Populare de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” 
Braila, Directorul Executiv al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, Directorul 
Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila, Directorul Centrului Scolar 
pentru Educatie Incluziva Braila, Inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 
„Dunarea” Braila, Comandantul Centrului Militar Judetean 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, Coordonator audit intern 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 verbale al sedintelor extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 
13 decembrie 2022, respectiv 28 decembrie 2022 si procesul verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Judetean Braila din data de 21 decembrie 2022. Domnule secretar, aveti 
cuvantul. 
 
Dl. Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 

 
Domnule presedinte, domnilor vicepresedinti, doamnelor si domnilor consilieri, dupa 
redactare, procesele verbale ale sedintelor extraordinare ale Consiliului Judetean Braila din 
data de 13 decembrie 2022, respectiv 28 decembrie 2022 si procesul verbal al sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 21 decembrie 2022 au fost puse la 
dispozitia dumneavoastra. Pana in prezent nu s-au primit propuneri de modificare sau 
completare ale acestora, motiv pentru care va propun aprobarea lor in forma redactata.  
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*In acest moment, dl consilier judetean Capatana Marian a intrat in sala. In prezent, la 
sedinta sunt 28 de participanti. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 13 decembrie 2022. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 13 decembrie, a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 28 decembrie 2022. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 28 decembrie, a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 21 decembrie 2022. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 21 decembrie, a fost aprobat in unanimitate. 
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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 contribuției bănești cu titlu de cotizație a 

Consiliului Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Asociației Sportive 

Handbal Club “Dunărea” Brăila pe 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”:  28 
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 : 
 

1. 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 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comitetului pentru accelerarea 

procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul judetului 

Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia - initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. 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: Ianca, Berteștii de Jos, Dudești, Surdila Găiseanca, Unirea și 

Romanu - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. 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: Făurei, Frecăței, Bărăganul, Racovița, Galbenu, Grădiștea, Viziru, 

Mărașu, Tudor Vladimirescu, Bordei Verde, Tufești și Vișani - initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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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: Brăila, Ciocile, Rîmnicelu și Vadeni - initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant 

special din judetul Braila, pentru anul scolar 2023-2024 - initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 

Braila nr. 84/28.04.2022 privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului public de 

transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 

Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe  o perioada de 6 

ani, a unor active fixe - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 

Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a Judetului Braila, pe  o perioada de 6 

ani, a unui activ fix si a unor obiecte de inventar - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 

Braila nr.198/26.09.2019 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului 

chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor 

specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru anul anterior - initiat de domnul 

Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila  

11. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 488,88 

ha (LOT 1), aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, 

amplasat în perimetrul comunei Vădeni, județul Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 594,34 

ha(LOT 3), aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, 

amplasat în perimetrul comunei Vădeni, județul Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii terenului în suprafață de 253,14 

ha aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasat 

în perimetrul comunei Frecăței, județul Brăila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație a luciului de apă al 

Lacului Sărat Movila Miresii, aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului  

Județean Brăila, amplasat în perimetrul comunei Movila Miresii, judetul Brăila, în scop 

balnear - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 

domeniului privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 
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16. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2023 si 

estimarile pe anii 2024-2026 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a 

Consiliului Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Asociației Sportive Handbal 

Club “Dunărea” Brăila pe anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

18. Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor Semestrul II pe anul 2022 

19. Raport al Filarmonicii « Lyra - George Cavadia » Braila privind utilizarea sumelor 

provenite din repartizarea sumelor corespunzatoare cotei prevazute la art.6 alin.(1) lit.e din 

Legea bugetului de stat pe anul 2022    

20. Alte probleme. 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata, asa cum a fost enuntata 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi suplimentata a fost aprobat 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  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”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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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: 
 
2. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comitetului pentru 
accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la 
nivelul judetului Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
acestuia 
 
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”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind stabilirea componentei Comitetului pentru accelerarea 
procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul judetului 
Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia a fost aprobat in 
unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
3. 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: Ianca, Berteștii de Jos, Dudești, Surdila 
Găiseanca, Unirea și Romanu 

 
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”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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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: Ianca, Berteștii de Jos, Dudești, Surdila Găiseanca, Unirea și Romanu a fost 
aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. 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: Făurei, Frecăței, Bărăganul, Racovița, Galbenu, 
Grădiștea, Viziru, Mărașu, Tudor Vladimirescu, Bordei Verde, Tufești și Vișani 
 
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”: 28  
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: Făurei, Frecăței, Bărăganul, Racovița, Galbenu, Grădiștea, Viziru, Mărașu, 
Tudor Vladimirescu, Bordei Verde, Tufești și Vișani 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: Brăila, Ciocile, Rîmnicelu și Vadeni 

 
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”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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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: Brăila, Ciocile, Rîmnicelu și Vadeni a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind  aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant 
special din judetul Braila, pentru anul scolar 2023-2024 
 
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”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din 
judetul Braila, pentru anul scolar 2023-2024 a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr. 84/28.04.2022 privind luarea unor masuri in vederea delegarii 
serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competenţă a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul 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”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 84/28.04.2022 privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului public de 
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transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 
Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe  o perioada 
de 6 ani, a unor active fixe 
 
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”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor 
active fixe a fost aprobat in unanimitate. 
 
**Dl.l consilier judetean Pricop Cristian Florinel a intrat in sala. In prezent, la sedinta sunt 29 de 
participanti. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a Judetului Braila, pe  o perioada 
de 6 ani, a unui activ fix si a unor obiecte de inventar 
 
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Secretariatul 
Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a Judetului Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unui activ 
fix si a unor obiecte de inventar a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare  privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

Judetean Braila nr.198/26.09.2019 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere 

si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru 

Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru 

anul anterior 

 
*** In acest moment, d-na consilier judetean Banica Carmen Elena a parasit sala. Din acest 
moment, la sedinta sunt 28 de participanti. 
 
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”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.198/26.09.2019 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului 
chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor 
specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru anul anterior a fost aprobat in 
unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare  privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 
488,88 ha (LOT 1), aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului 
Județean Brăila, amplasat în perimetrul comunei Vădeni, județul 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?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 488,88 ha 
(LOT 1), aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, 
amplasat în perimetrul comunei Vădeni, județul Brăila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 
594,34 ha(LOT 3), aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului 
Județean Brăila, amplasat în perimetrul comunei Vădeni, județul 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”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 594,34 
ha(LOT 3), aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, 
amplasat în perimetrul comunei Vădeni, județul Brăila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii terenului în suprafață de 
253,14 ha aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean 
Brăila, amplasat în perimetrul comunei Frecăței, județul 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?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii terenului în suprafață de 253,14 ha 
aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasat în 
perimetrul comunei Frecăței, județul Brăila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație a luciului de 

apă al Lacului Sărat Movila Miresii, aflat în domeniul public al județului și 

administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasat în perimetrul comunei Movila 

Miresii, judetul Brăila, în scop balnear 

 
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”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație a luciului de apă al Lacului 
Sărat Movila Miresii, aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului 
Județean Brăila, amplasat în perimetrul comunei Movila Miresii, judetul Brăila, în scop 
balnear a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

15. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care 
apartin domeniului privat al judetului Braila 
 
*** D-na consilier judetean Banica Carmen Elena a revenit in sala. Din acest moment, la 

sedinta sunt 29 de participanti. 

Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
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Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 
domeniului privat al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2023 si 
estimarile pe anii 2024-2026 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, intrucat noi nu am fost invitati la crearea acestui buget, vi-l asumati 
dumneavoastra  in proportie de 100%. Asadar, ne vom abtine si anul acesta pe tot ceea ce 
inseamna bugetul judetului Braila. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Stimati colegi, v-am trimis pe e-mail bugetul si am asteptat de la dvs. propuneri pentru 
amendament. Nu le-ati facut. In aceste conditii am luat in considerare faptul ca nu ati avut 
nicio propunere de amendament pentru acest buget. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
L-ati pus pe e-mail dupa ce a fost afisat pentru dezbaterea publica, nu inainte. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In faza de dezbatere publica se depun amendamente. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Nu avea niciun rost sa depunem amendamente, pentru ca stim foarte bine ce s-a intamplat 
anii trecuti cu amendamentele noastre. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In dezbatere publica oricine poate veni cu amendamente la buget. 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare.  
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Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 20  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 9 
 
 Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2023 si estimarile 
pe anii 2024-2026 a fost aprobat cu 20 de voturi „pentru” si 9 abtineri. S-au abtinut de la vot 
urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu 
Stavarel, Lungu Danut,  Necoara Anamaria, Pricop Cristian Florinel, Vlad Pascale Daniela -
Andreia si Varga Vasile Constantin. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a 
Consiliului Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Asociației Sportive 
Handbal Club “Dunărea” Brăila 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?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 8 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a Consiliului 
Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Asociației Sportive Handbal Club 
“Dunărea” Brăila pe anul 2023  a fost aprobat a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 8 
abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana 
Marian, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut,  Necoara Anamaria, Pricop 
Cristian Florinel si Vlad Pascale Daniela -Andreia. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 

18. Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor Semestrul II pe anul 2022 
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19. Raport al Filarmonicii « Lyra - George Cavadia » Braila privind utilizarea 

sumelor provenite din repartizarea sumelor corespunzatoare cotei prevazute la art.6 

alin.(1) lit.e din Legea bugetului de stat pe anul 2022  

 

20. Alte probleme 
 

Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului 
Judetean Braila, aveti cuvantul. 
 
         *      
                                             *          * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 ianuarie 2023. 
 
 
 
 

 
Intocmit, 

 
Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
 

    PRESEDINTE,                             SECRETARUL GENERAL 
                                                                                       AL JUDETULUI, 

 
  Chiriac Francisk-Iulian                     Priceputu Dumitrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V.- 2 ex. 
 


