
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 

PROCES-VERBAL  
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 28 octombrie 2021 
 

  
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. 21773/22.10.2021, transmisa fiecarui consilier judetean 
in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.325/22.10.2021, a fost 
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 28 octombrie 2021. 
 Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr-o 
platforma online de videoconferinta. 
 Cvorumul/participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea consilierilor judeteni 
prezenti sincron prin platforma online de videoconferinta. 
 In urma verificarii conectarii pe platforma, rezulta ca la sedinta sunt prezenti 28 de 
consilieri judeteni, plus presedintele Consiliului Judetean Braila, exceptie facand dl. 
consilier judetean Pricop Cristian si Vaduva Dumitru. 
 La sedinta au fost invitati:, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetarta, Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul adjunct al 
Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei Tehnise si Lucrari Publice, 
Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
   Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 
privind Codul administrativ, dau cuvantul  d-nei director executiv al Directiei administratie 
publica, contencios, d-na Mioara Dutu, pentru a supune la vot procesul verbal al sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 29 septembrie 2021 si respectiv procesul 
verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 4 octombrie 2021. 
Doamna director, aveti cuvantul. 
 
D-na Mioara Dutu, director executiv al Directiei administratie publica, contencios: 
 
Domnule presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, provesul verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Judetean Braila din data de 29 septembrie 2021 si respectiv procesul verbal al 
sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 4 octombrie 2021, au stat la 
camera consilierilor si pana in prezent nu s-au primit propuneri de modificare sau 
completare ale acestora, motiv pentru care va rog sa le aprobati in forma redactata.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 29 septembrie 2021. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
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Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 29 septembrie 2021, a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 4 octombrie 2021. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 4 octombrie 2021, 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 urmatoarele proiecte de hotarare care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv 
comisiilor de specialitate in format electronic. 
 
1. Proiect de hotarare privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului 
general estimativ, pentru obiectivul de investitie:" Reabilitare Drum Judetean DJ 202 
D” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a notei 
conceptuale, pentru obiectivul de investitie :”Modernizare drum judetean DJ 212 B, 
judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
 
3. Proiect de hotarare privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului 
general estimativ, pentru obiectivul de investitie:"Reabilitare Drum Judetean DJ 255 
A, pe tronsonul cuprins intre  km 30+000 – km 44+084"- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu proiectele de hotarare pe care 
le-am enuntat. 
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Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Suplimentarea ordinii de zi cu cele patru proiecte de hotarare 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, modificata : 
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii constructiei C15 - magazie, situata 
in municipiul Braila, strada Pietatii nr.1, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Corp B, Cartea 
funciara nr.81186 Braila si aprobarea componentei comisiei de negociere a valorii de 
cumparare a bunului - initiat de domnii consilieri judeteni Botea Viorel, Ismail Duran si 
Toma Broasca Virginia Geanina  
2. Proiect de hotarare privind  modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.336/21.12.2020 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 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Parteneriat intre Consiliul 
Judetean Braila si institutiile: Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila, Centrul Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, Filarmonica “Lyra-George 
Cavadia” Braila si Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila, pentru 
desfasurarea de manifestari culturale, artistice si educationale, in perioada octombrie 2021-
decembrie 2024, in incinta Casei Tineretului Braila, situata in municipiul Braila, Calea 
Calarasilor nr. 52 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor specifice 
Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii acestuia - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii de Ordine Publica 
Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
8. Proiect de hotarare privind  retragerea unilaterala a Judetului Braila prin Consiliul 
Judetean Braila din calitatea de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare 
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Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
9. Proiect de hotarare privind  aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce revine 
Consiliului Judetean Braila in  calitate de membru al  Uniunii Nationale a Consiliilor 
Judetene din Romania  pentru anul 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
10. Proiect de hotarare privind  aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce revine 
Judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila in  calitate de membru al  Asociatiei de 
Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila  pentru anul 
2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al 
Muzeului Brailei  „Carol I”, asupra unor obiecte de inventar aflate in dotarea imobilului, 
situat in municipiul Braila, str. Ana Aslan nr.27  si preluarea acestora in administrarea 
Consiliului Judetean Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar 
Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor active fixe si obiecte de inventar  - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 
78.549,00 mp, situat in Municipiul Braila, DN 22B – KM 4+520, inscris in Cartea Funciara 
nr.91898/Braila, din domeniul public al Municipiului Braila si administrarea Consiliului Local 
Municipal Braila in domeniul public al Judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii transmiterii in folosinta gratuita, pe 
o perioada de 5 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul Administrativ, situat in 
municipiul Braila, judetul Braila, Piata Independentei nr.1, Serviciului de Telecomunicatii 
Speciale - 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 modificarii datelor de identificare ale imobilului 
situat in Municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.52, apartinand domeniului privat al judetului 
Braila, administrat de catre Consiliul Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a imobilului situat in 
municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.52 (partial – Hotel si Restaurant Tineret), corpurile 
F,G si etajul superior al corpului D, pentru functionarea unei structuri de primire turistica, 
inclusiv cu functiune de alimentatie publica, de minim 3*(hotel si restaurant) aflat in 
domeniul privat al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
18. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii imobilului, situat in municipiul 
Braila, Soseaua Buzaului nr.2 (teren si cladire – LOT 2), pentru punerea in functiune a 
Centrului Oncologic de Radioterapie si Medicina Nucleara – Spitalul Judetean de Urgenta 
Braila aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila 
- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
19. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al 
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 
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nivelul Judetului Braila la trimestrul al III- lea al anului 2021 - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
20. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de Investitii Publice pe anul 2021 si estimarile 
pe anii 2022-2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
21. Proiect de hotarare privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ, pentru obiectivul de investitie:" Reabilitare Drum Judetean DJ 202 D” - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
22. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a notei conceptuale, 
pentru obiectivul de investitie :”Modernizare drum judetean DJ 212 B, judetul Braila” - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
23. Proiect de hotarare privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ, pentru obiectivul de investitie:"Reabilitare Drum Judetean DJ 255 A, pe tronsonul 
cuprins intre  km 30+000 – km 44+084"- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 
24. Alte probleme 
 
Supun la vot ordinea de zi suplimentata, asa cum a fost enuntata. 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi, suplimentata, a fost aprobata in unanimitate. 

 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1.  Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii constructiei C15 - magazie, 
situata in municipiul Braila, strada Pietatii nr.1, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, 
Corp B, Cartea funciara nr. 81186 Braila si aprobarea componentei comisiei de 
negociere a valorii de cumparare a bunului 

 
 Stimati consilieri, tinand cont ca din aceasta comisie de negociere trebuie sa faca 
parte 2 functionari publici si 3 consilieri judeteni, conform corespondentei care a stat la 
baza fundamentarii acestui proiect de hotarare, cei doi functionari publici apartin Directiei 
administratie publica, contencios, respectiv Directiei administrare patrimoniu si evidenta 
bugetara. Referitor la cei 3 consilieri judeteni, va rog sa faceti propuneri din partea 
grupurilor de partide pentru completarea componentei comisiei de negociere a valorii de 
cumparare a constructiei C15 - magazie, situata in municipiul Braila, strada Pietatii nr.1, 
Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Corp B. 
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*Din partea grupului P.N.L., dl. consilier judetean Bucalau Alexandru il propune pe dl 
consilier Capatana Marian. 
 

*Din partea grupului P.M.P., d-na consilier judetean Toma Broasca Virginia il propune pe dl 
consilier Botea Viorel. 
 

Din partea grupului P.S.D., dl. vicepresedinte Epureanu Ionel il propune pe dl consilier 

Dobrota Marius Valentin, iar din partea functionarilor publici, in conformitate cu 

corespondenta  care  sta  la  baza proiectului de hotarare, dl vicepresedinte ii propune pe 

d-nii Sulicu Orest – D.A.P.C. si Tiripa Marcela – D.A.P.E.B. 

 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Mai sunt alte propuneri? 
Daca nu, rog sa pregatim si sa transmitem electronic buletinele de vot catre toti consilierii. 
Incepem operatiunea de votare.  
Pentru aceasta operatiune acordam un timp suficient de larg, respectiv, pana la epuizarea 
ordinii de zi, dupa care o rog pe doamna director,  impreuna cu secretariatul tehnic sa 
numere buletinele de vot si sa constate rezultatul votarii pentru a fi comunicat. 
 
*Ulterior, dupa epuizarea proiectelor de hotarare de pe ordinea zi, rezultatul votului a fost urmatorul: 
1.  Dl Botea Viorel-consilier judetean: 25 voturi “pentru” si 4 voturi “impotriva”; 
2.  Dl Capatana Marian-consilier judetean: 24 voturi “pentru” si 5 voturi “impotriva”; 
3.  Dl Dobrota Marius -consilier judetean: 26 voturi “pentru” si 3 voturi “impotriva”; 
4.  D-na Tiripa Marcela-functionar public: 28 voturi “pentru” si 1 vot “impotriva”; 
5.  Dl. Sulicu Orest- functionar public: 28 voturi “pentru” si 1 vot “impotriva”; 
 
*Proiectul de hotarare vizand constituirea comisiei de negociere avand in componenta membrii desemnati a fost aprobat 
in unanimitate. 
 

 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.336/21.12.2020 privind aprobarea  organigramei si a statului de functii ale 
Bibliotecii Judetene « Panait Istrati » 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.336/21.12.2020 privind aprobarea  organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii 
Judetene « Panait Istrati » Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind  aprobarea Protocolului de Parteneriat intre 
Consiliul Judetean Braila si institutiile: Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila, 
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, 
Filarmonica “Lyra-George Cavadia” Braila si Scoala Populara de Arte si Meserii 
“Vespasian Lungu” Braila, pentru desfasurarea de manifestari culturale, artistice si 
educationale, in perioada octombrie 2021-decembrie 2024, in incinta Casei 
Tineretului Braila, situata in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 52. 

 
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 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea Protocolului de Parteneriat intre Consiliul Judetean 
Braila si institutiile: Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila, Centrul Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, Filarmonica “Lyra-George Cavadia” 
Braila si Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila, pentru desfasurarea 
de manifestari culturale, artistice si educationale, in perioada octombrie 2021-decembrie 
2024, in incinta Casei Tineretului Braila, situata in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 
52 a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor specifice 
Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor specifice 
Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii acestuia a fost 
aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr. 335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii de Ordine 

Publica 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii de Ordine Publica 
Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind retragerea unilaterala a Judetului Braila prin 
Consiliul Judetean Braila din calitatea de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz” 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Am citit un articol in presa referitor la activitatea pe care a avut-o Asociatia „Braila Gaz”. Ne 
puteti da mai multe detalii referitor la aceasta activitate? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Urmare a acestei asocieri a ramas faptul ca foarte multe comune au fost finantate cu cate 
un miliard de lei pentru a-si face studiile de fezabilitate. Am discutat si cu Transgaz, ne-am 
si documentat si se pare ca rolul Consiliului Judetean Braila s-a incheiat in acest punct, 
respectiv, dupa incheierea finantarii studiilor de fezabilitate. De acum incolo vor fi hotarari 
ale fiecarui u.a.t. in parte, privind modul de a actiona in continuare. Sunt proiecte foarte 
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costisitoare si speram ca liniile de finantare sa fie cat mai agreabile pentru u.a.t.-uri, care 
trebuie sa plateasca tot T.V.A.-ul unui proiect. Va pot da doua exemple ale unor doua 
proiecte mature, cel de la Movila Miresii, unde trebuie platita o suma de 2.000.000 de euro 
reprezentand T.V.A.-ul acestui proiect si comuna Traianu o suma de aproximativ 1.500.000 
euro. Incercam sa vedem daca aceste sume pot fi coborate undeva la 2% din valoarea 
proiectului si proiectul sa poata fi eligibil. Un alt lucru esential este acela ca vor trebui sa 
discute si cu distribuitorul, pentru ca acesta sa preia proiectul respectiv, ceea ce va fi o 
problema, pentru ca distribuitorul va dori toata reteaua la gata si numarul de consumatori 
sa fie indeajuns de mare, astfel incat sa poata sa-si acopere cheltuielile de mentenanta.  
 
Daca mai sunt discutii.  
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 
  
Proiectul de hotarare privind retragerea unilaterala a Judetului Braila prin Consiliul 
Judetean Braila din calitatea de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz” a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind  aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce revine 
Consiliului Judetean Braila in  calitate de membru al  Uniunii Nationale a Consiliilor 
Judetene din Romania  pentru anul 2021 

 
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 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce revine Consiliului 
Judetean Braila in  calitate de membru al  Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din 
Romania  pentru anul 2021 a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce revine 
Judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila in  calitate de membru al  Asociatiei 
de Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila  
pentru anul 2021 
 
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 
  
Proiectul de hotarare privind privind aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce revine 
Judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila in  calitate de membru al  Asociatiei de 
Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila  pentru anul 
2021 a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al 
Muzeului Brailei  „Carol I”, asupra unor obiecte de inventar aflate in dotarea 
imobilului, situat in municipiul Braila, str. Ana Aslan nr. 27  si preluarea acestora in 
administrarea Consiliului Judetean 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al Muzeului 
Brailei  „Carol I”, asupra unor obiecte de inventar aflate in dotarea imobilului, situat in 
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municipiul Braila, str. Ana Aslan nr.27  si preluarea acestora in administrarea Consiliului 
Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul 
Militar Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor active fixe si 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 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, 
pe  o perioada de 6 ani, a unor active fixe si obiecte de inventar a fost aprobat in 
unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in 
suprafata de 78.549,00 mp, situat in Municipiul Braila, DN 22B – KM 4+520, inscris in 
Cartea Funciara nr. 91898/Braila, din domeniul public al Municipiului Braila si 
administrarea Consiliului Local Municipal Braila in domeniul public al 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 
78.549,00 mp, situat in Municipiul Braila, DN 22B – KM 4+520, inscris in Cartea Funciara 
nr. 91898 /Braila, din domeniul public al Municipiului Braila si administrarea Consiliului 
Local Municipal Braila in domeniul public al Judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii transmiterii in folosinta 

gratuita, pe o perioada de 5 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul 

Administrativ, situat in municipiul Braila, judetul Braila, Piata Independentei nr.1, 

Serviciului de Telecomunicatii Speciale 

 

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 
  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii transmiterii in folosinta gratuita, pe o 
perioada de 5 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul Administrativ, situat in 
municipiul Braila, judetul Braila, Piata Independentei nr.1, Serviciului de Telecomunicatii 
Speciale 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 

 
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”: 29  
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 modificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in Municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 52, apartinand domeniului 
privat al judetului Braila, administrat de catre Consiliul Judetean 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului 
situat in Municipiul Braila, Calea Calarasilor nr. 52, apartinand domeniului privat al judetului 
Braila, administrat de catre Consiliul Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a imobilului 
situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.52 (partial – Hotel si Restaurant 
Tineret), corpurile F,G si etajul superior al corpului D, pentru functionarea unei 
structuri de primire turistica, inclusiv cu functiune de alimentatie publica, de minim 
3*(hotel si restaurant) aflat in domeniul privat al judetului Braila si administrarea 
Consiliului Judetean Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
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Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, cum a fost stabilit pretul de incepere a licitatiei? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In urma unei evaluari a imobilului, care a fost facuta de catre un evaluator acreditat si s-a 
stabilit pretul minim de pornire a licitatiei. Aveti la mapa raportul de evaluare. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a imobilului situat in 
municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.52 (partial – Hotel si Restaurant Tineret), corpurile 
F,G si etajul superior al corpului D, pentru functionarea unei structuri de primire turistica, 
inclusiv cu functiune de alimentatie publica, de minim 3*(hotel si restaurant) aflat in 
domeniul privat al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila a fost aprobat 
in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii imobilului, situat in 
municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2 (teren si cladire – LOT 2), pentru punerea in 
functiune a Centrului Oncologic de Radioterapie si Medicina Nucleara – Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila aflat in domeniul public al judetului Braila si 
administrarea Consiliului Judetean 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii imobilului, situat in municipiul Braila, 
Soseaua Buzaului nr.2 (teren si cladire – LOT 2), pentru punerea in functiune a Centrului 
Oncologic de Radioterapie si Medicina Nucleara – Spitalul Judetean de Urgenta Braila aflat 
in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila a fost 
aprobat in unanimitate. 
  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local si 
al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul al III- lea al anului 2021 

 
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”: 20  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 9 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al 
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 
nivelul Judetului Braila la trimestrul al III- lea al anului 2021 a fost aprobat cu 20 de voturi 
„pentru” si 9 abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, 
Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, 
Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia si Varga Vasile-Constantin. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

20. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 
si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de Investitii Publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 
 
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:  
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Voturi “pentru”: 20  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 9 
  
 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de Investitii Publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 a fost aprobat cu 20 de voturi „pentru” si 9 abtineri. S-au 
abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea 
Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, 
Pascale Daniela -Andreia si Varga Vasile-Constantin. 
 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

21.  Proiect de hotarare privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului 
general estimativ, pentru obiectivul de investitie:" Reabilitare Drum Judetean DJ 202 
D”  

 
Va rog, aveti cuvantul  
 
Daca nu sunt observatii as dori sa completez faptul ca acestea sunt proiecte care fac 
referire la actualizarea preturilor la materialele de constructii, iar pana la data de 8 
noiembrie trebuie urcate pe platforma PNDL III, astfel incat sa fim pregatiti pentru finantare. 
 
Supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, 
pentru obiectivul de investitie:" Reabilitare Drum Judetean DJ 202 D” a fost aprobat in 
unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a notei 
conceptuale, pentru obiectivul de investitie :”Modernizare drum judetean DJ 212 B, 
judetul 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a notei conceptuale, pentru 
obiectivul de investitie :”Modernizare drum judetean DJ 212 B, judetul Braila”  a fost 
aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

23. Proiect de hotarare privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ, pentru obiectivul de investitie:"Reabilitare Drum Judetean DJ 255 A, pe 
tronsonul cuprins intre  km 30+000 – km 44+084” 
 
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 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, 
pentru obiectivul de investitie:"Reabilitare Drum Judetean DJ 255 A, pe tronsonul cuprins 
intre  km 30+000 – km 44+084” a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Inainte de a trece la ultimul punct de pe ordinea de zi „Alte probleme”, rog colegii de la 
secretariat sa ne transmita centralizarea privind rezultatele voturilor. 
Conform centralizatorului, persoanele care intrunesc majoritatea voturilor si care vor face 

parte din cadrul comisiei de negociere a valorii de cumparare a bunului, sunt urmatoarele: 



19 
 

 

1.  Dl Botea Viorel-consilier judetean: 25 voturi “pentru” si 4 voturi “impotriva”; 

2.  Dl Capatana Marian-consilier judetean: 24 voturi “pentru” si 5 voturi “impotriva”; 

3.  Dl Dobrota Marius -consilier judetean: 26 voturi “pentru” si 3 voturi “impotriva”; 

4.  D-na Tiripa Marcela-functionar public: 28 voturi “pentru” si 1 vot “impotriva”; 

5.  Dl. Sulicu Orest- functionar public: 28 voturi “pentru” si 1 vot “impotriva”; 

 

 
Presedintele va fi ales ulterior, dintre membrii comisiei. 
 
Supun la vot proiectul de hotarare de la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi,   
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii constructiei C15 - magazie, 
situata in municipiul Braila, strada Pietatii nr.1, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Corp B, 
Cartea funciara nr. 81186 Braila si aprobarea componentei comisiei de negociere a valorii 
de cumparare a bunului a fost aprobat in unanimitate. 
 

24. 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: 
 
Domnule presedinte, din cauza unei probleme tehnice nu am putut interveni la punctul nr. 
15. Dupa cum s-a vazut, am fost cu totii de acord cu acel proiect de la punctul nr. 15, care 
vizeaza preluarea unui teren de pe str. Rm. Sarat si realizarea unei investii intr-un imobil pe 
componenta de sanatate. Tinand cont de legislatia actuala, conform careia numarul de 
paturi raportat la populatia judetului este un numar fix, va intreb: daca dorim sa facem o 
investitie de acest gen, de unde preconizati sa luati acele paturi? Daca ne gandim la Corpul 
B, asa-numitul Spital nr. 3, rugamintea mea este ca pe viitor, dupa ce efectuam acest 
transfer de paturi in fapt, sa-i gasim o utilitate, pentru ca este pacat ca pentru o astfel de 
cladire de patrimoniu si emblematica pentru municipiul Braila sa nu putem sa-i gasim o 
utilitate ulterioara. 
Va multumesc. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Putem sa ne gandim, important este sa avem un plan bine stabilit. Daca vom reusi sa 
construim un imobil care sa deserveasca sistemul sanitar, atunci ar fi preferabil ca numarul  
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de paturi din Corpul B sa se regaseasca in noul imobil, iar Corpul B, din punctul meu de 
vedere s-ar preta pentru servicii sociale. Vor trebui facute si foarte multe investitii acolo, 
pentru a face un centru cu standarde inalte pentru batrani. Important este sa demaram 
proiectul nou, pentru care este necesara si o hotarare de Guvern. 
 
 
 
         *      
                                                   *     * 
 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 octombrie 2021. 
 
 
 
 
 

Intocmit, 
 

         Hazaparu Marinela 
 

 
 
 
 
 
 

      PRESEDINTE,                     SECRETARUL GENERAL 
                                                                                          AL JUDETULUI, 

 
            Chiriac Francisk-Iulian                  Priceputu Dumitrel 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V.- 2 ex. 
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