CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES-VERBAL
incheiat in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila,
care a avut loc pe data de 31 ianuarie 2022, ora 10,00
Sedinta a fost deschisa de domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian.
STIMATE DOAMNE SI STIMATI DOMNI CONSILIERI SI INVITATI,
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ, prin adresa nr.1953/25.01.2022, transmisa fiecarui consilier judetean in baza
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.46/25.01.2022, a fost convocat Consiliul
Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 31 ianuarie 2022.
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 30 membri din 31
membri in functie.
Lipseste nemotivat domnul consilier judetean Cirligea Florin-Eugen.
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul Adjunct al Directiei Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila.
Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ, dau cuvantul secretarului general al judetului, pentru a supune la vot procesul verbal
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 23 decembrie 2021 si respectiv
procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 29 decembrie 2021 a Consiliului Judetean
Braila. Domnule secretar, aveti cuvantul.
Domnul Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului
Procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 23 decembrie
2021 si procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 29 decembrie 2021, dupa redactare, au
fost puse la dispozitia dv., pana in prezent nu au fost obiectiuni sau propuneri de modificare sau
completare ale acestora, motiv pentru care va propun aprobarea lor in forma redactata.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 23
decembrie 2021.
Cine este pentru?
Impotriva?Abtineri?
Procesul-verbal al sedintei ordinare a Consilului Judetean din data de 23 decembrie 2021
este aprobat in unanimitate.

Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Supun la vot procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 29 decembrie 2021.
Cine este pentru?
Impotriva?Abtineri?
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 29 decembrie 2021 este aprobat in
unanimitate.

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 bugetului Judetului Braila pe anul 2022 si
estimarile pe anii 2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2022
a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara “Dunarea” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte
al Consiliului Judetean Braila
3. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2022
a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara “ECO Dunarea” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
4. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a
Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Asociatiei Sportive
Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2022- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
5. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si
Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2022- initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare mentionate.
Cine este pentru?
Impotriva?Abtineri?
Propunerea de suplimentare a ordinii de zi este aprobata in unanimitate.

Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din OUG nr.57/2019, va propun
aprobarea urmatoarei ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de organizare si
dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura,
turism, transport - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.258/27
octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de
Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 260/2020 privind
desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul Consultativ al Inspectoratului

Scolar Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila
4.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 257/27.10.2020
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al
Muzeului Brailei “Carol I” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
5. Proiect de hotarare privind validarea domnului Budu Marius, Inspector sef al Inspectoratului de
Politie Judetean Braila in calitatea de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de
consiliere si gazduire pentru victimele violentei domestice - Apartamentul de tip familial ,,Speranta’’
organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de
consiliere si gazduire pentru victimele violentei domestice - Apartamentul de tip familial ,,Mirabela’’
organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului
de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Baraganul organizat in cadrul Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului
pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Camelia’’ Faurei din cadrul
Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in cadrul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului
pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Magnolia’’ Faurei din cadrul
Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in cadrul Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului
de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Nufarul’’ din cadrul Complexului de
servicii pentru copii si tineri cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ organizat in cadrul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului
de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Racovita organizat in cadrul Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
13.Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Brăila și Județul
Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea implementării Programului cadru al manifestărilor
cultural-artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2022- initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
14. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților
AdministrativTeritoriale: Ianca, Bărăganul, Berteștii de Jos, Bordei Verde, Dudești, Frecăței,
Galbenu, Romanu, Surdila Găiseanca și Vișani- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte
al Consiliului Judetean Braila
15.Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților

AdministrativTeritoriale: Braila, Ramnicelu, Vadeni si Faurei- initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
16. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din
judetul Braila, pentru anul scolar 2022-2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventor a drumului judetean DJ
212A, apartinand domeniului public al Judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
18. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare in doua loturi, a imobilului
situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, identificat cu numarul cadastral 94851 lot 1 in
suprafata de 29897 mp, aflat in domeniul public al judetului Braila, in lotul 1/1 avand suprafata
masurata de 29023 mp cu numarul cadastral 97779 silotul ½ avand suprafata masurata de 874 mp
cu numarul cadastral de 97778 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
19. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 504,6178 ha (Lot
2), aflat in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila, amplasat in
perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
20.Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de cumparare a constructiei C 15 – spatiu
comercial, in suprafata de 57 mp, situata in municipiul Braila, strada Pietatii nr.1, in incinta Spitalului
Judetean de Urgenta, Corp B, inscrisa in Cartea funciara nr.81186 si includerea acesteia in
domeniul privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor
pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din
domeniul sanatatii, etapa V - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
22.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2022 si estimarile pe anii
2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
23. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2022 a UAT
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
“Dunarea” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
24.Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2022 a UAT
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO
Dunarea” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
25. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a Consiliului
Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Asociatiei Sportive Handbal Club “Dunarea”
Braila pe anul 2022- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila
26. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si Zonelor
Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2022- initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
27. Alte probleme
Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?Abtineri?
Ordinea de zi este aprobata in unanimitate.

Va propun sa folosim ca modalitate de vot, votul deschis, prin ridicarea mainii cu exceptia
proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi la numerele 2, 3 si 4 unde folosim ca modalitate de
vot, votul secret, deoarece fiind vorba despre hotarare cu caracter individual cu privire la persoane,
potrivit art.139 coroborat cu art.182 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
Proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi au fost analizate in sedintele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judetean Braila si au obtinut Avizele de la comisiile cu atributii in acest
sens.
In consecinta, pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari.
1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de organizare
si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator,
agricultura, turism, transport
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de organizare si
dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura,
turism, transport este aprobat in unanimitate.
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.258/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in
Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Fiind un proiect de hotarare cu vot, avem rugamintea sa faceti propuneri, este vorba despre cei doi
supleanti din cadrul Consiliului de administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila.
Domnul vicepresedinte Epureanu Ionel
Din partea grupului de consilieri judeteni PSD il propun pe d-nul consilier judetean Ghiorghiu
Marian.
Domnul consilier judetean Bucalau Alexandru
Il propunem pe domnul consilier judetean Lungu Danut.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Secretariatul sa consemneze cele doua propuneri si sa transmita pe mail buletinul de vot pentru a
vota cei doi reprezentanti ai consiliului judetean ca si membri supleanti in Consiliul de administratie
al Spitalului Judetean de Urgenta Braila.
Cu rugamintea dvs, ca sa mergem mai repede, veti primi mail-ul si sa trecem la urmatorul proiect de
hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?

Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Unanimitate pentru a trece la urmatorul proiect de hotarare de pe ordinea de zi.
Domnul Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului
In urma numararii voturilor, domnul consilier judetean Lungu Danut nu intruneste numarul de voturi
pentru a fi ales, trebuia cu majoritate din cei prezenti, nu avem decat 13 voturi.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Domnul consilier judetean Ghiorghiu Marian a intrunit 20 de voturi exprimate cu “da” si va fi noul
reprezentant al Consiliului Judetean Braila ca membru supleant in Consiliul de Administratie al
Spitalului Judetean de Urgenta Braila. Domnul consilier judetean Lungu Danut nu a intrunit numarul
de voturi necesare si vom relua votul pentru celalalt membru supleant al Consiliului de Administratie
al Spitalului Judetean de Urgenta Braila in urmatoarea sedinta.
3.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
260/2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul
Consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Braila
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Va rog frumos sa faceti propuneri.
Domnul vicepresedinte Epureanu Ionel
Din partea grupului de consilieri judeteni PSD il propun pe d-nul consilier judetean Orzaru Vasile.
Domnul consilier judetean Bucalau Alexandru
Din partea PNL o propunem pe doamna consilier judetean Necoara Anamaria.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Daca nu mai sunt si alte propuneri, secretariatul sa consemneze cele doua propuneri si sa
transmita pe mail buletinul de vot pentru a vota.
Rezultatele in urma voturilor sunt: Necoara Anamaria 6 voturi “pentru” si Orzaru Vasile 16
voturi “pentru”.
In urma numararii voturilor, reprezentantul Consiliului Judetean Braila in Consiliul Consultativ
al Inspectoratului Scolar Judetean Braila conform propunerii facute, va fi domnul consilier judetean
Orzaru Vasile cu 16 voturi “pentru”.
4.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
257/27.10.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de
administratie al Muzeului Brailei “Carol I”
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Va rog frumos sa faceti propuneri.
Domnul consilier judetean Bucalau Alexandru
Din partea PNL il propunem pe domnul consilier judetean Capatina Marian.

Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Daca nu mai sunt si alte propuneri, secretariatul sa consemneze propunerea si sa transmita
pe mail buletinul de vot pentru a vota.
In urma numararii voturilor, reprezentantul in Consiliul de administratie al Muzeului Brailei “Carol
I” conform propunerii facute, va fi domnul consilier judetean Capatina Marian - 28 de voturi “pentru” si 2
voturi “impotriva”.
Mult succes domnule consilier, cunoasteti problemele de acolo, avem mult de lucru pe muzeu
pentru ca in proiectia de buget avem cateva investitii foarte frumoase pe partea de muzeu si sa-l facem
cat mai vizibil.
Domnul consilier judetean Capatina Marian
Multumesc frumos domnule presedinte, multumesc colegilor pentru desemnare si imi voi
directiona activitatea nevoilor muzeului si pentru deschiderea cat mai larga a muzeului fata de publicul si
cetatenii Brailei. Multumesc!
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Eu v-am mai spus si la finalul anului trecut, anul 2022 nu va fi un an usor pentru noi, avem foarte multe
investitii de derulat, mai ales pe partea de infrastructura, suntem aproapte la 70% cu drumul TEN-T si
pana in vara anului acesta il vom termina. Cat de curand vom semna un proiect pe fonduri europene,
tocmai va spuneam ca trebuie foarte mult sa lucram pe a fi cu plata constructorilor la zi, speram ca in
luna februarie cel tarziu martie, sa semnam ordinul de incepere a lucrarilor pe un contract adjudecat pe
o distanta de 18,5 km, un alt proiect pe fonduri europene de infrastructura Silistraru-Unirea-Gropeni si
constructorul in discutiile purtate a spus ca pana la sfarsitul anului il va termina. Documentele depuse pe
Anghel Saligny si drumul 203 R care are 35 km, este in asistenta tehnica si la ADR si pe POR, primul
care va veni ca si fonduri vom semna contractul si speram sa intram repede si cu el. Mai este drumul
212B, 255A, deci toate drumurile care au mai ramaspe raza judetului Braila au fost depuse pe o axa de
finantare sau cu program de finantare guvernamentala . Daca vom semna contractele, speram ca pana
la sfasitul mandatului sa fie in lucru sau sa fie gata. Urmeaza proiect pe reabilitare termica a Palatului
Administrativ unde sunt cele 3 institutii ( Consiiul Judetean, Primaria Braila si Prefectura) un proiect de 4
milioane euro si accum suntem in partea de proiectare, in vara acestui an vom incepe efectiv executia.
La SJU corpul A se afla in faza de ADR, pana pe 15 februarie vom semna contractul de 8 milioane euro
pentru reabilitarea corpului A al SJU Braila, UPU va fi scoasa din nou la licitatie deoarece constructorul
nu a depus clarificari si speram ca pana la sfarsitul exercitiului financiar sa fie si el gata, speram sa ne
lase in pace pandemia, avem foarte multe lucruri de facut la SJU, vom relua partea de corp B –
reabilitare totala. Proiecte frumoase vor fi la si muzeu, o noua sectie de Stiinte ale naturii, gasim axa de
finantare si vom pune in evidenta si aceasta sectie si multe altele. O sa va trec in revista si va voi face
un raport in ceea ce priveste cuantumul si tot ce inseamna investitii, marea majoritate din fonduri
europene si fonduri guvernamentale, mai putin fonduri din bugetul propriu pentru a continua toate
lucrurile pe care noi ni le-am propus si iata ca le-am si efectuat. In momentul de fata pot sa va spun ca
drumurile judetene sunt mai bune decat drumurile nationale. Am avut o discutie si cu domnul ministru
Grindeanu si cu cei de la CNAIR pe un plan de modernizare a drumurilor nationale din judetul Braila.
Sunt in legatura si de fiecare data am informatiile la cald, cele doua proiecte nationale foarte
importanate si pentru judetul Braila dar si pentru judetul Galati, e vorba de podul peste Dunare, si
drumul expre Braila- Galati, dar ceea ce este foarte important pentru noi ca si zona de dezvoltare sunt
cele 3 drumuri care vor lega judetul Braila, judetul Galati de tot ceea ce insemana tara. Si aici este
vorba despre drumul expres cu regim de autostrada Braila-Buzau, drumul expres Braila-Focsani, iar cel
mai important pentru noi aceasta asociere intre cele 4 judete (Galati, Braila, Ialomita si Calarasi) in
acest ADI pentru efectuarea drumului expres tot cu regim de autostrada Galati-Braila-Viziru-BaraganulInsuratei-Ialomita-Drajna-Chiciu care speram sa ne lege cat mai mult de autostrada A2 si prin partea de
infrastructura dezvoltata iar atunci vor veni si investitotii pentru ca asta doresc, timp cat mai scurt catre
caile de acces spre orasele mari sau de ce nu, catre portul Constanta.

5.
Proiect de hotarare privind validarea domnului Budu Marius, Inspector sef al
Inspectoratului de Politie Judetean Braila in calitatea de membru al Autoritatii Teritoriale de
Ordine Publica Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind validarea domnului Budu Marius, Inspector sef al Inspectoratului de
Politie Judetean Braila in calitatea de membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila este
aprobat in unanimitate.
6.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Centrului de consiliere si gazduire pentru victimele violentei domestice - Apartamentul de tip
familial ,,Speranta’’ organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de
consiliere si gazduire pentru victimele violentei domestice - Apartamentul de tip familial ,,Speranta’’
organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este aprobat
in unanimitate.
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Centrului de consiliere si gazduire pentru victimele violentei domestice - Apartamentul de tip
familial ,,Mirabela’’ organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0

Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de
consiliere si gazduire pentru victimele violentei domestice - Apartamentul de tip familial ,,Mirabela’’
organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este aprobat
in unanimitate.
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Centrului de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Baraganul organizat
in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de
ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Baraganul organizat in cadrul Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este aprobat in unanimitate.
9.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Centrului pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Camelia’’ Faurei
din cadrul Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in cadrul Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului
pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Camelia’’ Faurei din cadrul
Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in cadrul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este aprobat in unanimitate.
10.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Centrului pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Magnolia’’ Faurei
din cadrul Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in cadrul Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30

Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului
pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Magnolia’’ Faurei din cadrul
Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in cadrul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este aprobat in unanimitate.
11.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Centrului de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Nufarul’’ din cadrul
Complexului de servicii pentru copii si tineri cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ organizat in cadrul
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de
ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Nufarul’’ din cadrul Complexului de
servicii pentru copii si tineri cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ organizat in cadrul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este aprobat in unanimitate.
12.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Centrului de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Racovita organizat in
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de
ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Racovita organizat in cadrul Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este aprobat in unanimitate.
13.
Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Brăila
și Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea implementării Programului cadru
al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2022
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?

Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Brăila și Județul
Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea implementării Programului cadru al manifestărilor
cultural-artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2022 este aprobat in unanimitate.

14.
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, Bărăganul, Berteștii de Jos, Bordei Verde, Dudești, Frecăței,
Galbenu, Romanu, Surdila Găiseanca și Vișani
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
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:
Ianca, Bărăganul, Berteștii de Jos, Bordei Verde, Dudești, Frecăței, Galbenu, Romanu, Surdila
Găiseanca și Vișani este aprobat in unanimitate.
15.
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: Braila, Ramnicelu, Vadeni si Faurei
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
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:
Braila, Ramnicelu, Vadeni si Faurei este aprobat in unanimitate.
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special
din judetul Braila, pentru anul scolar 2022-2023
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?

Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul
Braila, pentru anul scolar 2022-2023 este aprobat in unanimitate.
17.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a drumului
judetean DJ 212A, apartinand domeniului public al Judetului Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a drumului judetean DJ 212A,
apartinand domeniului public al Judetului Braila este aprobat in unanimitate.
18.
Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare in doua loturi, a
imobilului situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, identificat cu numarul cadastral
94851 lot 1 in suprafata de 29897 mp, aflat in domeniul public al judetului Braila, in lotul 1/1
avand suprafata masurata de 29023 mp cu numarul cadastral 97779 silotul ½ avand
suprafata masurata de 874 mp cu numarul cadastral de 97778
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Va rog frumos, daca sunt discutii…
Domnul consilier judetean Bucalau Alexandru
O intrebare am si eu, aceasta parcare care va fi construita va avea destinatia pentru uzul intern al
spitalului sau va fi publica?
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Va fi o parcare publica, in afara spatiului destinat spitalului.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare in doua loturi, a imobilului situat
in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, identificat cu numarul cadastral 94851 lot 1 in suprafata

de 29897 mp, aflat in domeniul public al judetului Braila, in lotul 1/1 avand suprafata masurata de
29023 mp cu numarul cadastral 97779 silotul ½ avand suprafata masurata de 874 mp cu numarul
cadastral de 97778 este aprobat in unanimitate.

19.
Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 504,6178
ha (Lot 2), aflat in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila,
amplasat in perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:29
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 504,6178 ha (Lot 2),
aflat in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila, amplasat in
perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila este aprobat cu 29 de voturi „pentru” (domna consilier
judetean Banica Carmen- Elena nu participa la vot).
20.
Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de cumparare a constructiei C 15 –
spatiu commercial, in suprafata de 57 mp, situata in municipiul Braila, strada Pietatii nr.1, in
incinta Spitalului Judetean de Urgenta, Corp B, inscrisa in Cartea funciara nr.81186 si
includerea acesteia in domeniul privat al judetului Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea pretului de cumparare a constructiei C 15 – spatiu
commercial, in suprafata de 57 mp, situata in municipiul Braila, strada Pietatii nr.1, in incinta
Spitalului Judetean de Urgenta, Corp B, inscrisa in Cartea funciara nr.81186 si includerea acesteia
in domeniul privat al judetului Braila este aprobat in unanimitate.

Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Vreau sa multumesc colegilor consilieri care au facut parte din comisia de licitatie, chiar ati
negociat un pret foarte bun, este foarte bine pentru ca acum nu mai avem in corpul B nici un spatiu
privat, deci totul este in spatiul public si in administrarea Spitalului Judetean, deci a fost facuta
curatenie in corpul B, mai avem un hop la corpul A, s-a descoperit ceva acolo dar vom parcurge
aceleasi etape si vom finaliza tot ce inseamna patrimoniul public si vom continua si investitiile la
Spitalului Judetean de Urgenta si anul acesta.

21.
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean
Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a
cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte
destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, etapa V
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor
pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din
domeniul sanatatii, etapa V este aprobat in unanimitate.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Dupa cum bine stiti, inca doi medici care faceau naveta de la Ramnicu Sarat la Braila, vor
primi doua locuinte, mai sunt cateva, important e sa umplem acest bloc. In acest moment nu mai
sunt multe apartamente si speram ca cererea noastra de construire a inca unui bloc ANL destinat
medicilor din Spitalul Judetean de Urgenta va fi aprobata si speram sa avem blocul finalizat (16
apartamente) pana la sfarsit de mandat, in functie de ANL.
22.
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2022 si
estimarile pe anii 2023-2025
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Va rog frumos, discutii..
Domnul consilier judetean Bucalau Alexandru
Domnule presedinte, tinand cont de faptul ca in urma intalnirii pe care am avut-o cu colegii mei vis a
vis de buget acum o saptamana, am propus anumite aspecte pentru a fi introduse in cadrul
bugetului si nu au fost introduse sub nicio forma din cate vad, as trece in revista cateva lucruri: la
tranferuri interne, la Dezvoltare (contracte asocieri cu uat-urile) ati ramas cu pragul de 12 milioane
de lei. Tinand cont ca anul trecut a fost 15 milioane aceasta suma, ne gandeam ca macar plafonul
de anul trecut sa ramana, sunt mai multi bani anul acesta, nu ati marit deloc plafonul cu toate ca vam adus in discutie un parc industrial in cadrul judetului Braila, de asemenea nu se regasesc in
acest buget. Totodata, as avea o intrebare vis a vis de banii veniti anul trecut de la Guvern, anul
acesta cati bani au venit, cati bani au fost atribuiti judetului Braila, fata de suma atribuita anul trecut
cand dvs. spuneati ca PNL a atribuit o suma foarte mica, anul acesta se mentine la acelasi nivel,
sau este o suma mai mare?
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Am sa va raspund pe rand. Suma alocata asocierilor este 12 milioane si este o suma
arhisuficienta in conditiile in care executia pentru anul 2021 a fost de 10 milioane. V-am promis la
discutia purtata ca daca proiectele depuse in asociere cu celelelate uat-uri depaseste aceasta
suma, rectificam si vom putea prinde la urmatoarea rectificare majorarea de suma. Nu putem sa
punem 15 milioane ca sa blocam banii acolo, avem mult mai multe investitii pe care vrem sa le
derulam anul acesta si v-am explicat ca tot ceea ce inseamna proiecte europene in momemtul de

fata executia este de 60 milioane de euro, noi nu avem acum bani de rulaj si pentru a le acoperi ne
mai trebuiesc inca 30 milioane euro. Vom vedea cum ne vom descurca cu sumele care vor fi
decontate de ADR. La a doua intrebare, referitoare la sumele alocate de la Guvern, suntem cam in
acelasi cuantum, nu am depasit foarte mult, ba chiar ne-ar mai trebui niste bani pentru a acoperi
sumele, tinand cont ca DGASPC foloseste multi bani din bugetul judetului iar suma reprezinta
undeva la 50-60% din bugetul judetului. Sumele cele mai mari au fost alocate din nou catre partea
de sanatate, catre cele doua spitale pentru a acoperi tot ce inseamna cuantum, astazi voi avea o
intalnire cu doamna manager pentru a vedea care sunt consumurile pe energie si gaze si vi le voi
expune si dumneavoastra si suntem pregatiti pentru a nu duce spitalul in imposibiliattea de a furniza
agent termic si luminia in spital pentru ca ar fi dezastruos.
Referitor la parcul industrial, este anormal din punctul meu de vedere sa facem noi un parc
industrial, iar noii investitori sa spuna ca nu doresc acolo ci in alta zona un parc industrial. Atata
timp cat municipiul dezvolta un parc industrial, suntem pregatiti cu terenuri dar suntem la latitudinea
viitorilor investitori in a-i lasa sa-si aleaga exact zona care le convine, pentru a dezvolta un astfel de
parc industrial. Nu investim bani de dragul de a astepta ani de zile sa fie ocupat, suntem deschisi
oricarui investitor de a investi in judetul Braila si pe raza municipiului Braila, dar acolo unde doreste
el, neconditionat. Daca facem noi un par industrial, il conditionam din punctul meu de vedere si nu
cred ca este o idee buna si am lasat lucrurile sa fie cat mai flexibile pentru a trage acolo unde
doresc noii investitori.
Domnul consilier judetean Bucalau Alexandru
Eu voiam sa scot in evidenta faptul ca noi am incercat pe cat de mult posibil sa introducem puncte
de dezvoltare a judetului. Vis a vis de patinoar la fel, am avut o discutie despre faptul ca se cheltuie
multi bani si nu a fost deschis nici macar o ora anul trecut si am incerat sa ii gasim o alta destinatie,
macar temporara si de asemenea nu apare in cadrul proiectului de buget acest lucru. Cam acestea
sunt discutiile din partea noastra.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
V-am explicat, patinoarul nu este al judetului, suntem intr-o asociere la patinoar si nu cred ca se
poate patina la 10 grade sau la 0 grade, deoare este foare complicat sa il ingheti pe tot si costurile
vor fi foarte mari. Veniti cu propuneri pentru schimbarea destinatiei patinoarului si poate vor fi puse
in practica.
Domnul consilier judetean Bucalau Alexandru
Putem face o baza sportiva.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Daca nu mai sunt si alte discutii, propun sa trecem la vot.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:21
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 9
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2022 si estimarile pe anii
2023-2025 este aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 9 „abtineri” (consilieri judeteni Bucalau
Alexandru, Capatina Marian, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria,
Pricop Cristian-Florinel, Vlad Pascale Daniela-Andreia si Varga Vasile-Constantin).

23.
Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2022
a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara “Dunarea” Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2022 a UAT
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
“Dunarea” Braila este aprobat in unanimitate.
24.
Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2022
a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara “ECO Dunarea” Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:29
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2022 a UAT
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO
Dunarea” Braila este aprobat cu 29 de voturi „pentru” (domnul consilier judetean Negru MariusCatalin nu participa la vot).
25.
Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a
Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Asociatiei Sportive Handbal
Club “Dunarea” Braila pe anul 2022
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Va rog frumos, discutii..
Doamna consilier judetean Necoara Anamaria
Domnule presedinte, asa cum dumneavoastra ati venit cu ideile pe care le aveti la celelalte
proiecte, aici venim si noi cu niste idei, pentru a puncta ca intotdeauna PNL a fost de acord si a
votat proiectele sportive. Ne-am dori ca drept dovada ca din meciul dintre HC Dunarea si Craiova,
la echipa de handbal din Braila sa se investeasca mai mult din banii publici in jucatoare de
perspectiva romance, asa am ajuta inclusiv echipa nationala, pentru ca rezultatele noastre ca si tara
sunt la echipa nationala. Ca drept dovada, romancele intotdeauana au avut mai multa daruire si siau dorit mult mai mult rezultate pe plan local sau chiar la echipa nationala. Acesti bani publici ar

trebui investiti pentru viitorul echipei nationale si asta ar insemna sa aducem jucatoare de
perspectiva si sa crestem la Braila jucatoare pentru acest campionat.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
In regula, sunt de acord, chiar le-am propus colegilor de la clubul de handbal sa investim in
continuare in echipa de divizie pentru ca pregatim noile jucatoare pentru echipa mare si sa mentina
in forta echipele de junioare 1,2,3, si 4. Mi-as dori foarte mult ca intr-o discutie cu Federatia
Romana de Handbal sa cream la Braila pe regiunea noastra un centru olimpic de hanbal, astfel
incat sa avem o pepiniera cat mai mare pentru echipa de divizie si sa crestem cat mai multi copii,
nu neaparat de fete, dar si baieti, incercam sa vedem daca putem sa avem o astfel de abordare, in
functie de sumele pe care le propunem sa le cheltuim acolo, dar mi-as dori foarte mult sa avem si
multe parteneriate private, de a ajuta acest sport, nu numai pe handbal dar si pe celelalte sporturi
de nisa pentru ca lipsesc cu desavarsire sau sunt foarte timide.
Doamna consilier judetean Necoara Anamaria
In orasul nostru sunt foarte multi copii talentati si ar fi important sa se investeasca foarte mult
in ei. Avem jucatoare care sunt pentru ei niste exemple, vorbesc inclusiv despre baieti care fac
sporturi de echipa sau sporturi individuale. Copiii se uita foarte mult la seniori, dar avand in vedere
ca echipa este pe o pozitie in clasament care ne va ajuta sa ne indeplinim obiectivul sau nu,
consider ca proiectul pentru viitor avand in vedere ca se investesc atata de multi bani, ar fi pentru a
ajuta in primul rand Romania.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Este in regula, o sa am o discute cu Camera de comert, unde sunt marea majoritate a
investitorilor privati din judetul Braila pentru a aloca cei 2% catre lista de asociatii sportive, acei bani
sa nu mearga doar catre bugetul de stat ci sa mearga si catre activitatea sportiva a fiecarei
asociatii in functie de cum doresc. Dar mi-as dori sa impulsionam acest lucru si sa constientizam ca
este foarte important sa dam bani si catre sport nu numai catre cazurile sociale dar sa ajutam si
putin miscarea sportiva, pentru ca copiii, chiar daca nu fac performanta in cadrul acestor asociatii,
macar sa creasca sanatosi si vor avea o viata indelungata.
Doamna consilier judetean Necoara Anamaria
Daca am avea un raport al oricarui club din Braila pentru copiii care sunt inscrisi sa faca
sport, am fi foarte surprinsi sa vedeti cati copii fac sport in Braila intr-un cadru organizat.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Stiu, sunt foarte multi si asta ma bucura. Daca nu mai sunt alte discutii, va supun la vot
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:29
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a Consiliului
Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Asociatiei Sportive Handbal Club “Dunarea”
Braila pe anul 2022 este aprobat cu 29 de voturi „pentru” (domnul consilier judetean Negru MariusCatalin nu participa la vot).

26.
Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si
Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2022
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”:30
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si Zonelor
Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2022 este aprobat in unanimitate.

27. Alte probleme
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Daca mai sunt si alte probleme..
Domnul consilier judetean Botea Viorel
As dori sa spun si eu un lucru daca se poate. Un lucru de bine de la Spitalul Judetean de
Urgenta. La solicitarea Facultatii de medicina si farmacie din cadrul Universitatii Dunarea de Jos
Galati, vom organiza astazi un consiliu de administratie in care vom incerca sa dam in functie de
votul pe care-l vor da colegii, vom vota infiintarea a trei sectii clinice in cadrul Spitalului Judetean si
anume: o sectie de chirurgie generala, o sectie de medicina interna si o sectie de chirurgie plastica
si microchirurgie reparatorie. Ne bucuram de acest lucru pentru ca in cadrul Spitalului Judetean
avem nu mai putin de 15 medici care au diverse pozitii universitare in cadrul Facultatii de medicina
si farmacie din cadrul Universitatii Dunarea de Jos Galati. Mai mult decat atat, noi avem aproximativ
100 de medici rezidenti in cadrul SJU care au diverse grade de pregatire. Spitalul Judetean are
avizul Ministerului Sanatatii pentru pregatirea rezidentilor, de aceea consideram ca acest aviz pe
care-l vom da in cadrul consiliului de administratie are o foarte mare importanta pentru dezvoltarea
actului medical din Braila, pentru ca in momentul de fata vor veni in cadrul spitalului pentru a face
diverse activitati de practica sau diverse activitati medicale foarte multi profesori universitari,
conferentiari de la facultatea din Galati. Cred foarte mult ca in acest mod vom creste calitatea
actului medical, deci de aceea am vrut sa va spun ca la spital, consiliul de adminstatie,
managementul institutiei lucreaza pentru braileni.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian
Multumim frumos domnule consilier, stiam de foarte mult timp de acest lucru si ma bucur
foarte mult ca domnul profesor Nichita de la Galati a inteles ca doar impreuna putem sa ne
dezvoltam si ca a fost de acord ca la Braila sa infiintam aceste 3 sectii clinice, asta insemnand ca
va ridica rangul SJU la spital clinic si vom avea alte sume de incasat in contractul cu CAS si ca
dezvoltarea SJU este in continua miscare. Am muncit cu sarg acolo, ne-am pus ideile si uitati ca
lucrurile se intampla in pozitiv si nu in negativ. Faptul ca nu a mai fost spitalul o reduta politica, asta
a demonstrat ca in anii trecuti investitiile si modul de organizare s-a intamplat corespunzator si
vreau sa va multumesc tuturor si vom mai avea surprize pe SJU dar haideti sa depasim aceasta
etapa de spital clinic, dupa care o sa dicutam si vom pune in practica si urmatoarea miscare.

Domnul consilier judetean Botea Viorel
De aceea am si vrut sa intervin pentru ca mie imi place sa spun lucrurile in momentul in care
s-au realizat, fara laude, dar ideea de baza pe care si dumneavoastra ati subliniat-o este aceea ca
implicarea tuturor in actul de sanatate nepartinitor, nepolitic si fara ambitii nu poate sa duca decat la
rezultate deosebite si rezultate foarte bune iar eu am vrut astazi doar sa punctez acest lucru.

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Asta demonstreaza unitatea echipei si faptul ca acolo au fost oameni care au avut aceeasi
viziune si aceeasi gandire si aceeasi directie si inca o data va multumesc. Mie nu prea imi place sa
spun inainte ce facem ci in momentul in care semnam. Stiam de acest lucru si sa speram ca va
trece de senatul Universitatii, astfel incat sa putem sa trimitem la Ministerul Educatiei si la Ministerul
Sanatatii pentru a intocmi toate documentele, dar primul pas este consiliul de administratie si
acceptul SJU de a infiinta aceste 3 sectii clinice. Ma bucur ca avem vesti bune si speram ca in
continuare sa beneficiem de ele si sa ne gandim la solutii bune pentru noi toti si in primul rand
pentru judetul Braila. Va multumesc tutror pentru aceasta sedinta si pentru votul acordat.
Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei ordinare
a Consiliului Judetean Braila din data de 31 ianuarie 2022.

Intocmit,
Straton Cristina
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