
 

 

 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES VERBAL 

 
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 27 mai 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. 10045/21.05.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.117/21.05.2021, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 27 mai 2021. 
  
 La sedinta sunt prezenti 30 de consilieri judeteni din totalul de 30 in functie, plus 
Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt  31 de participanti. 
  
         La sedinta au fost invitati:, Directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila, Menegerul Asociatiei Grupului Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate 
a Zonei Pescaresti a Judetului Braila, Directorul Asociatiei Centrului de Informare si 
Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila, Directorul Directiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul  Directiei Administratie Publica, 
Contencios, Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, Seful Biroului Resurse Umane, 
Salarizare 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 ale sedintelor extraordinare ale Consiliului Judetean Braila din data de 12 
aprilie 2021,  respectiv 16 aprilie 2021 si procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului 
Judetean Braila din data de 28 aprilie 2021.Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
   Domnule Presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, procesul verbal  
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 12 aprilie 2021,  respectiv 16 
aprilie 2021 si procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 
aprilie 2021 au fost puse la dispozitia dvs. Pana la data sedintei nu au fost primite 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 12 aprilie  2021.  
  
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi“pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri: 0 
 
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 12 aprilie 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 16 aprilie 2021.  
  
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31                      
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri: 0 
  
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 16 aprilie 2021 a fost aprobat in 
unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 28 aprilie 2021.  
  
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 28 aprilie 2021 a fost aprobat 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 aprobarea Protocolului de colaborare intre Unitatea 

Administrativ Teritoriala a Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila si Agentia 
Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati  (ANES), Directia Generala 
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de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si Spitalul Judetean de Urgenta Braila, 
in scopul infiintarii Centrului de interventie pentru victimele violentei sexuale, in cadrul 
proiectului “Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania” 
implementat de ANES, finantat prin Programul Justitie, in cadrul Mecanismului 
Financiar Norvegian 2014 - 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale 
serviciilor sociale de zi destinate copiilor cu dizabilitati, organizate in cadrul 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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.61/28.04.2021 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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.307/21 
decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si 
procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice 
si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2021  - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea nerambursabila a 
activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2021 - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul 
Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila 
pentru anul 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei 
„Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare 
Durabila” Braila pentru anul 2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 1.252,00 mp, 
situat in Municipiul Braila, str. Mihail Sebastian nr. 19, inscris in Cartea Funciara nr. 
70475/Braila, din domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului 
Judetean Braila, in domeniul public al Municipiului Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale imobilelor, 
proprietate publica a judetului Braila, situate in municipiul Braila, Piata Traian nr.3, 
Str.Belvedere nr.1, Str.Cetatii nr.70, Str.Gradinii Publice nr.20B, Str. Pietatii nr.1 si 
Str.Ana Aslan nr.29, ca urmare a finalizarii proiectului” Servicii de elaborare a ridicarilor 
topografice, a releveelor si studiilor istorice ale monumentelor cuprinse in Lista 
Monumentelor Istorice – 2015, aferenta judetului Braila” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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12. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului local al 
Judetului Braila si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii si a situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020 - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al 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 

14. Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Braila privind modul de indeplinire a        
atributiilor proprii si a Hotararilor Consiliului Judetean Braila in anul 2020 

15. Raport privind activitatea desfasurata de Asociatia “Centrul de Informare si 
Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila ianuarie 2020-
mai 2021 

16. Raport de activitate al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate 
a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 2020 si trimestrul I 2021    

17. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, 
pe primele 3 luni ale anului 2021      

18. Alte probleme 
 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Supun la vot ordinea de zi  
 
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 27 mai 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 Protocolului de colaborare intre Unitatea 
Administrativ Teritoriala a Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila si 
Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati  (ANES), 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila, in scopul infiintarii Centrului de interventie pentru 
victimele violentei sexuale, in cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea 
Conventiei de la Istanbul in Romania” implementat de ANES, finantat prin 
Programul Justitie, in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021 
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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 Protocolului de colaborare intre Unitatea Administrativ 

Teritoriala a Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila si Agentia Nationala pentru 

Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati  (ANES), Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Braila si Spitalul Judetean de Urgenta Braila, in scopul infiintarii Centrului 

de interventie pentru victimele violentei sexuale, in cadrul proiectului “Sprijin pentru 

implementarea Conventiei de la Istanbul in Romania” implementat de ANES, finantat prin 

Programul Justitie, in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021 a fost aprobat in 

unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Consiliului Judetean Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl Pricop Cristian, consilier judetean: 
 
Referitor la Regulamentul de organizare si functionare, m-am uitat cu atentie si nu am vazut 
nimic legat de modalitatea de desemnare a consilierilor in cadrul consiliilor de administratie 
sau adunari generale. Nu face parte din activitatea consiliului judetean? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Desemnarea consilierilor in cadrul consiliilor de administratie se face prin vot in cadrul 
consiliului judetean. 
 
Dl Pricop Cristian, consilier judetean: 
 
Sunt de acord, dar nu se regaseste in cadrul regulementului. Cred ca ar fi trebuit prins cumva 
in acest regulament. 
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Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului: 
 
Aceasta prevedere apartine exclusiv deliberativului care stabileste regula desemnarii.  
 
Dl Pricop Cristian, consilier judetean: 
 
Si nu poate face parte din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean? 
Aceasta era intrebarea. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu face parte. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului: 
 
Nu este prevazut nici in modelul cadru si nici in O.U.G. nr. 57/2019. 
 
Dl Pricop Cristian, consilier judetean: 
 
Cred ca aici ar trebui sa mai analizam un pic, fiind un atribut al consiliului judetean prin care se 
desemneaza niste reprezentanti ai consiliului judetean in cadrul unor structuri. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca aceasta ordonanta se va modifica sau va aparea un nou ordin de ministru, cu siguranta 
ca vom modifica regulamentul, fara nicio problema. Avem un ordin de ministru prin care se 
stipuleaza aceste aspecte. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 21 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  10 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Consiliului Judetean Braila a fost aprobat cu 21 de voturi “pentru” si  10 abtineri. S-au abtinut 

de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -

Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela 

-Andreia, Pricop Cristian-Florinel si Varga Vasile-Constantin.  
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si 
functionare ale serviciilor sociale de zi destinate copiilor cu dizabilitati, 
organizate in cadrul 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 aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale 

serviciilor sociale de zi destinate copiilor cu dizabilitati, organizate in cadrul 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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.61/28.04.2021 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”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.61/28.04.2021 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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
307/21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si a 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 Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 307/21 

decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si a 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: 
 

6. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si 
procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei 
fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 
2021   
 

Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
As vrea sa va intreb: la art. 10, pct d) este trecuta perioada august-noiembrie si mai sunt 
trecute in acest proiect si premieri ale competitiilor. Aceste competitii trebuie sa aiba loc doar 
in perioada august-noiembrie sau premierile se fac in perioada august-noiembrie? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu finantam premierile, finantam doar programele sportive. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Sunt trecute si premierile la competitiile nationale si internationale, in acest proiect. 
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Dl. Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean: 
 
Finantarile noastre sunt indreptate catre sportul de performanta si programul “Sportul pentru 
toti”. Nu sunt finantate premierile. 
   
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
La art. 10 sunt trecute premieri. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ati fost la comisie, doamna consilier?  
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Nu am fost. 
 
Dl. Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean: 
 
La art. 10 se spune “se pot aloca” . Acolo este prevazut cadrul general din legislatie. Noi, insa, 
ne-am focalizat pe cele doua prioritati. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Adica, se pot da, dar nu dam. 
 
Dl. Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean: 
 
Ca si optiune, da, exista posibilitatea. Propunerile  noastre insa au fost indreptate catre cele 
doua obiective. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Aceste propuneri nu au fost prinse pana anul acesta. Acum, de ce le-am mai prins daca nu le 
luam in calcul? 
 
Dl. Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean: 
 
Regulamentul a fost pus in transparenta, iar din cate stiu eu, pana acum nu s-a primit nicio 
solicitare de completare sau modificare. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Nu voiam sa-l modificam, am vrut sa stim daca se vor lua in calcul si premierile. 
 
Dl. Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean: 
 
Nu, nu sunt avute in vedere. 
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D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Mai departe, la art. 17 cofinantarea poate fi demonstrata doar prin contract de sponsorizare 
sau doar cu bani in cont? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Cu bani in cont. Contractul de sponsorizare  este o promisiune ca vor fi bani. Important este ca 
lucrurile sa fie foarte clare.  Am reusit cumva din acest buget sa prindem si acea suma  ca si 
anul trecut, din punctul meu de vedere  nesatisfacatoare pentru ceea ce vrem noi sa facem 
pentru a misca intrucatva lucrurile pe partea de performanta la nivelul judetului Braila. Speram 
ca anul viitor sa putem ajuta mai mult cluburile sportive pe criterii de performanta.  
 
Dl. Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean: 
 
O singura precizare: la art. 18 se prevede clar cum este prevazuta cofinantarea de 1%. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ar fi fost bine ca si Ministerul Tineretului si Sportului sa ajute mai mult sportul  de performanta 
si nu sa lase doar pe umerii autoritatilor locale acest lucru. (…) 

 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind  aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si 

procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si 

sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2021 a fost aprobat 

in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea 
nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2021 
 

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 “Programului pentru finantarea nerambursabila a 

activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2021 a fost aprobat in unanimitate. 

 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul 
Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila 
pentru anul 2021 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
* D-na consilier judetean Chivu Mirela a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu va 
participa la vot. 
 
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 achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul 
Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru 
anul 2021 a fost aprobat cu 30 de voturi “pentru”. D-na consilier judetean Chivu Mirela nu a 
participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei 
„Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare 
Durabila” Braila pentru anul 2021 

 
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”: 21 

Voturi ”impotriva ”:  10 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei „Centrul de 

Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila pentru 

anul 2021 a fost aprobat a fost aprobat cu 21 de voturi “pentru” si  10 voturi “impotriva”. Au 

votat “impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea 

Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale 

Daniela -Andreia, Pricop Cristian-Florinel si Varga Vasile-Constantin. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 1.252,00 
mp, situat in Municipiul Braila, str. Mihail Sebastian nr. 19, inscris in Cartea 
Funciara nr. 70475/Braila, din domeniul public al Judetului Braila si administrarea 
Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al Municipiului Braila 
 

Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
D-l Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Momentan, aceea este o parcare pentru cadrele MAI. Ce destinatie va avea? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In urma discutiei cu dl primar, am luat hotararea  ca terenurile de pe raza municipiului sa fie 
domeniu public al municipiului Braila, iar destinatia va fi tot o parcare, iar pentru  zilele de 
week-end pot fi gazduite activitati cultural-artistice, proiectii de film. 
 
D-l Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Parcarea va fi gratuita sau contracost? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Intrebam primaria. Stiti vreo parcare cu plata in municipiul Braila? 
 



13 
 

 

D-l Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Parcarea de la Piata Mare, Concordia. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Aceea apartine unei societati comerciale. 
 
D-l Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Patronata de primarie. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Chiar daca va fi o parcare cu plata, nu constituie niciun impediment daca aceasta este 
aranjata si civilizata. 
 
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 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 1.252,00 mp, situat in 

Municipiul Braila, str. Mihail Sebastian nr. 19, inscris in Cartea Funciara nr. 70475/Braila, din 

domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul 

public al Municipiului Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale 
imobilelor, proprietate publica a judetului Braila, situate in municipiul Braila, Piata 
Traian nr.3, Str.Belvedere nr.1, Str.Cetatii nr.70, Str.Gradinii Publice nr.20B, Str. Pietatii 
nr.1 si Str.Ana Aslan nr.29, ca urmare a finalizarii proiectului” Servicii de elaborare a 
ridicarilor topografice, a releveelor si studiilor istorice ale monumentelor cuprinse in 
Lista Monumentelor Istorice – 2015, aferenta judetului Braila” 
 
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 rectificarii datelor de identificare ale imobilelor, 
proprietate publica a judetului Braila, situate in municipiul Braila, Piata Traian nr.3, 
Str.Belvedere nr.1, Str.Cetatii nr.70, Str.Gradinii Publice nr.20B, Str. Pietatii nr.1 si Str.Ana 
Aslan nr.29, ca urmare a finalizarii proiectului” Servicii de elaborare a ridicarilor topografice, a 
releveelor si studiilor istorice ale monumentelor cuprinse in Lista Monumentelor Istorice – 
2015, aferenta judetului Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului 
local al Judetului Braila si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor financiare anuale la data de 
31.12.2020 
 
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”: 22 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  9 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului local al 
Judetului Braila si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii si a situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020 a fost aprobat cu 22 de 
voturi “pentru” si  9 abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau 
Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu 
Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia si Pricop Cristian-Florinel. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al 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 
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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”: 21 
Voturi ”impotriva ”:  10 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al 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 21 de voturi “pentru” si  10 voturi “impotriva”. Au votat 
“impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -
Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela 
-Andreia, Pricop Cristian-Florinel si Varga Vasile-Constantin. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 

14. Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Braila privind modul de 
indeplinire a atributiilor proprii si a Hotararilor Consiliului Judetean Braila in anul 
2020 

 
 
 

15. Raport privind activitatea desfasurata de Asociatia “Centrul de Informare si 
Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila ianuarie 
2020-mai 2021 
 
 

 

16. Raport de activitate al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea 
Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 2020 si 
trimestrul I 2021    

 
 

17. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al 
Judetului Braila, pe primele 3 luni ale anului 2021      
 

Va rog, aveti cuvantul 
 

18. Alte probleme 
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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 27 mai 2021. 
 
 
 
 
 

Intocmit, 
     
         Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
 
 PRESEDINTE,          SECRETAR GENERAL 

AL JUDETULUI 
 
FRANCISK IULIAN CHIRIAC                  DUMITREL PRICEPUTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V.-2 ex. 
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