
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 28 ianuarie 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. 1601/22.01.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.16/22.01.2021, a fost convocat Consiliul 
Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 28 ianuarie 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  27 de 
consilieri judeteni din totalul de 29 in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In 
total sunt  28  de participanti. 
 Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Botea Viorel si Cirligea Eugen. 
           La sedinta au fost invitati:, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetarta, Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei Strategii 
de Dezvoltare 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 a Consiliului Judetean Braila din data de 04 
decembrie 2020 si 30 decembrie 2020, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Judetean Braila din data de 21 decembrie 2020.Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
  Domnule Presedinte, domnilor vicepresedinti, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, 
procesele verbale ale sedintelor extraordinare ale Consiliului Judetean Braila din data de 04 
decembrie 2020 si 30 decembrie 2020, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Judetean Braila din data de 21 decembrie 2020 au fost puse la dispozitia dvs. Pana 
in prezent 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, presedinte:  
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 04 decembrie 2020.  

  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri: 0 
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Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 04 decembrie 2020 a fost aprobat in 
unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 30 decembrie 2020.  

  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri: 0 

  
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 30 decembrie 2020 a fost aprobat in 
unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 21 decembrie 2020.  

  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri: 0 

  
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 21 decembrie 2020 a fost aprobat in 
unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
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 desemnarea reprezentantilor Unitatii Administrativ-

Teritoriale Judetul Braila in organele de conducere, administrare si control ale 

Asociatiei de Cooperare si Parteneriat Local pentru dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat 

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

Braila 
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2. Proiect de hotarare privind aprobarea unei plati partiale din contributia baneasca cu 
titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a 
Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2021- initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

Daca sunt observatii sau propuneri, 
Daca nu, supun la vot suplimentarea ordinii de zi. 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  28 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Suplimentarea ordinii de zi cu cele 2 proiecte enuntate, a fost aprobata in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  

 

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. Ceremonie depunere juramant supleant in cadrul Consiliului Judetean Braila 
2. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei pentru 

administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de 
Ordine Publica Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind  aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special 
din judetul Braila, pentru anul scolar 2021-2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. 
(Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitie: “Reabilitare Pavilion B (Constructiile C1, C6, C7), Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila, Str. Pietatii, nr. 1” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. ( 
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitie : " Reabilitare Drum Judetean DJ 203R, km 0+000 – km 
35+530” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
217/31.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala Sud-Est si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si a 
contributiei de 2% din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare intocmirii documentatiilor 
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tehnico-economice pentru proiectul "Reabilitare drum judetean DJ 203R km 0+000 – km 
35+530", in vederea depunerii proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru 
pregatirea de proiecte finantate in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: 
infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de 
legatura si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu 
potential turistic” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

8. 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 
2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. 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 Romanu, Visani, Jirlau, Galbenu, Bertestii de Jos, Dudesti, 
Faurei, Surdila-Gaiseanca, Gropeni, Tufesti, Gemenele - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. 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, Baraganul, Tudor Vladimirescu, Frecatei si Viziru - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. 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 obiecte de inventar si mijloace fixe - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele 
destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in 
solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte si a 
Listei de repartitie, etapa IV- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului situat in municipiul Braila str. 
Hepites nr.14, in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al 
Judetului Braila pe o perioada de 10 ani - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Unitatii Administrativ-Teritoriale 
Judetul Braila in organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei de 
Cooperare si Parteneriat Local pentru dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila- initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea unei plati partiale din contributia baneasca cu titlu 
de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal 
Club “Dunarea” Braila pe anul 2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 

16. Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe 
primele 9 luni ale anului 2020 

17. Alte probleme 

 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28  

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Ordinea de zi suplimentata cu cele 2 proiecte enuntate, a fost aprobata in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  

 

In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Ceremonie depunere juramant supleant in cadrul Consiliului Judetean Braila 
 

Doamna Chivu Mirela, inscrisa in lista supleantilor din partea Partidului Social Democrat, va 
ocupa locul de consilier judetean devenit vacant ca urmare a incetarii mandatului  domnului 
Paladi George Adrian de drept inainte de termen. 

 
Voi da citire Incheierii Sedintei Camerei de Consiliu de la 13 ianuarie 2021 a Tribunalului 
Braila, pronuntata in dosarul nr. 51/113/2021, definitiva. 
 
*Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila da citire Incheierii Sedintei 
Camerei de Consiliu de la 13 ianuarie 2021 a Tribunalului Braila, pronuntata in dosarul nr. 
51/113/2021, definitiva, privind validarea d-nei Chivu Mirela, inscrisa pe listele supleantilor, din 
partea P.S.D. in functia de consilier  judetean, la alegerile locale desfasurate in data de 
27.09.2020. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Invit pe doamna Chivu Mirela sa depuna juramantul. 
 
* In continuare, doamna Chivu Mirela depune juramantul. Din acest moment, la sedinta 
participa  28 de consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 
29 de participanti.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Asadar, intrucat ceremonia de depunere a juramantului a fost indeplinita, supleantul dobandind 
calitatea de consilier judetean, tinand cont de Ordinea de zi ce face obiectul acestei sedinte, 
doamna Chivu Mirela poate sa-si exprime optiunea de vot pentru proiectele de hotarare 
inscrise pe ordinea de zi a sedintei. 

 

2. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale 

 
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”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei pentru 

administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale a fost aprobat in 

unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale 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 Teritoriale de Ordine 

Publica Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special 
din judetul Braila, pentru anul scolar 2021-2022 

 
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 organizarii retelei scolare de invatamant special din 

judetul Braila, pentru anul scolar 2021-2022 a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza 
D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Reabilitare Pavilion B 
(Constructiile C1, C6, C7), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Str. Pietatii, nr. 1” 

 
As vrea sa fac un scurt comentariu: acest DALI este un pas important pentru modernizarea si 
reabilitarea intregului ansamblu de cladiri, astfel incat sa ducem proiectul inceput in mandatul 
trecut la bun sfarsit si vreau sa va multumesc, pentru ca o prioritate a noastra a tuturor, 
indiferent de coloratura politica este modernizarea acestui spital. 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu sunt 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 documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. 

(Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie: “Reabilitare Pavilion B (Constructiile C1, C6, C7), Spitalul Judetean de 

Urgenta Braila, Str. Pietatii, nr. 1” a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. ( 
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitie : "Reabilitare Drum Judetean DJ 203R, km 
0+000 – km 35+530” 

 
Pentru acest drum exista deja cererile facute pentru obtinere de fonduri europene pentru 
exercitiul financiar 2021-2027. 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu observatii sau propuneri, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    
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Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I.       

(Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie: "Reabilitare Drum Judetean DJ 203R, km 0+000 – km 35+530” a fost 

aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 

217/31.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Agentia pentru 

Dezvoltare Regionala Sud-Est si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si a 

contributiei de 2% din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare intocmirii 

documentatiilor tehnico-economice pentru proiectul "Reabilitare drum judetean DJ 

203R km 0+000 – km 35+530", in vederea depunerii proiectului „Sprijin la nivelul 

Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate in perioada de programare 

2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv 

variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura si infrastructura si servicii publice 

de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic” 

 

Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
* Domnii consilieri judeteni Burtea Fanel si Chivu Mirela au semnalat faptul ca la acest proiect 
de hotarare nu vor participa la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca nu mai sunt alte observatii sau propuneri, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 27 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 

217/31.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare 
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Regionala Sud-Est si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si a contributiei de 2% 

din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare intocmirii documentatiilor tehnico-economice 

pentru proiectul "Reabilitare drum judetean DJ 203R km 0+000 – km 35+530", in vederea 

depunerii proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate 

in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de interes 

judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura si infrastructura si servicii 

publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic” a fost aprobat cu 27 de 

voturi “pentru”. Nu au participat la vot domnii consilieri judeteni Burtea Fanel si Chivu Mirela. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. 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 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 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 2021 a fost aprobat 
in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. 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 Romanu, Visani, Jirlau, Galbenu, Bertestii de Jos, 
Dudesti, Faurei, Surdila-Gaiseanca, Gropeni, Tufesti, Gemenele 

 
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 pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ 
Teritoriale Romanu, Visani, Jirlau, Galbenu, Bertestii de Jos, Dudesti, Faurei, Surdila-
Gaiseanca, Gropeni, Tufesti, Gemenele a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. 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, Baraganul, Tudor Vladimirescu, Frecatei si 
Viziru 
 
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 pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ 
Teritoriale: Ianca, Baraganul, Tudor Vladimirescu, Frecatei si Viziru a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. 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 obiecte de inventar si mijloace fixe 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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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 obiecte de inventar si mijloace fixe a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la 
locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a 
Listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia 
Nationala pentru Locuinte si a Listei de repartitie, etapa IV 

 
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 Listei solicitantilor care au acces la locuintele destinate 

inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in solutionarea 

cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte si a Listei de repartitie, 

etapa IV a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului situat in municipiul 
Braila str. Hepites nr.14, in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 
“Dunarea” al Judetului Braila pe o perioada de 10 ani 
 
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 
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Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului situat in municipiul Braila str. 

Hepites nr.14, in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al 

Judetului Braila pe o perioada de 10 ani a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Unitatii Administrativ-

Teritoriale Judetul Braila in organele de conducere, administrare si control ale 

Asociatiei de Cooperare si Parteneriat Local pentru dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat 

Braila 

 
Pentru acest proiect va rog faceti propuneri pentru desemnarea unui membru al primului 

Consiliu director al Asociatiei de Cooperare si Parteneriat Local pentru dezvoltarea Statiunii 

Lacul Sarat Braila 

 

Domnul Epureanu Ionel vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

Pentru Consiliul director, avand in vedere ca celelalte doua u.a.t.-uri vor fi reprezentate de 

domnii primari, il propun pe dl presedinte Francisk Iulian Chiriac. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

La cenzori avem o solicitare precum si acordul doamnei Purnavel Marioara, expert contabil si 

are toate documentele in regula. De asemenea, aceste documente sunt transmise si celorlalte 

doua u.a.t.-uri. 

 

Mai sunt alte propuneri? 

 
Domnul Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, grupul P.N.L. il propune pe dl consilier judetean Cortez Vasile, un 
consilier vechi, cu experienta administrativa. Este propunerea noastra in ceea ce priveste 
aceasta asociere. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Asadar, avem doua propuneri pe buletinele de vot: subsemnatul si dl consilier Cortez Vasile si 

inca un buletin de vot, pentru d-na Purnavel Marioara, in functia de cenzor. 

 
Rog sa pregatim si sa transmitem buletinele de vot pentru a incepe operatiunea de votare. 
 
Pentru exprimarea optiunii de vot, pe fiecare buletin de vot exista o Nota cu explicatiile modului 
de a vota. 
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Totodata precizez ca fiecare consilier in parte a fost contactat si au fost transmise explicatii 
privind procedura de vot electronica pe buletine. 

 
Rog pe domnii consilieri dupa ce voteaza sa transmita tot prin e-mail  buletinele de vot. 

 
Pentru aceasta operatiune am considerat ca este suficient sa acordam un timp de 10 minute, 
dupa care rog pe domnul secretar impreuna cu secretariatul tehnic sa numere buletinele de 
vot si sa constate rezultatul votarii pentru a fi comunicat. 

 
Pentru operativitate vom trece la dezbateri pentru urmatorul proiect de hotarare dupa care se 
va comunica rezultatul votarii la acest proiect. 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea unei plati partiale din contributia baneasca 
cu titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a 
Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2021 

 
Este vorba despre o cota de 1/12, aferenta anului 2020, astfel incat clubul sa-si poata 
desfasura in continuare activitatea, in parametrii normali. 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt 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 unei plati partiale din contributia baneasca cu titlu de 

cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club 

“Dunarea” Braila pe anul 2021 a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

16. Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului 
Braila, pe primele 9 luni ale anului 2020 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Alte probleme 
 

Va rog, pana la finalizarea operatiunii de votare, daca exista alte probleme pe care doriti sa le 
aduceti in atentia plenului Consiliului Judetean Braila, aveti cuvantul: 
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Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetan: 
 
Domnule presedinte, as avea o intrebare: ce stim despre celelalte doze de vaccin, care, 
teoretic ar trebui sa le faca cei din tura a doua si care se pare, conform unor surse, nu ar 
exista in spital la aceasta ora. Ce stiti dvs.? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Eu stiu ca toate aceste informatii le detine Directia de Sanatata Publica Braila. Nu am 
informatii decat din presa, pentru ca D.S.P. nu se afla in subordinea Consiliului Judetean 
Braila. Stiu ca sunt anumite probleme si datoria noastra este sa asiguram fluxul de cadre 
medicale pentru vaccinare si va spun ca la Spitalul Judetean nu a ramas nicio doza nefolosita, 
iar toti cei care au fost programati au fost vaccinati... Urmeaza sa vina cea de a doua transa de 
vaccinuri, dar se pare ca sunt probleme cu rapelul la prima transa.  
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetan: 
 
Asta voiam sa va intreb. Sunt suficiente dozele existente acum in spitale? Eu, avand anumite 
probleme de sanatate, am facut parte dintre cei care s-au vaccinat si am rapelul in data de 12 
februarie. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Cu siguranta va va anunta D.S.P. cand va trebui sa faceti rapelul.  
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetan: 
 
Voi mai fi anuntat, in situatia in care data este stabilita?  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu, va prezentati in data stabilita pentru rapel, iar daca vor exista probleme D.S.P. va va 
anunta. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetan: 
 
Ce ne puteti spune vis-a-vis de organizarea centrelor de vaccinare din judetul Braila? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Organizarea acestora, conform metodologiei aprobata de Guvern, intra in atributia primarilor, 
iar din informatiile care le am eu, stiu ca sunt organizate.  
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetan: 
 
Sunt organizate, dar nefunctionale, cel putin la Ianca. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Primarii doar le organizeaza, nu ei trebuie sa le faca sa functioneze. D.S.P. raspunde de 
modul de functionare.  
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetan: 
 
D.S.P. a dat avizul ieri pentru salile de sport, inclusiv cea de la Ianca, iar astazi nu 
functioneaza. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Acest lucru incerc sa va spun... primarii si-au facut datoria. Si cel de la Ianca si cel de la Faurei 
si cel din municipiul Braila. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetan: 
 
Si D.S.P. si-a facut datoria. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ce ar fi trebuit sa faca primarul? 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetan: 
 
Sa caute personal, medici si asistente. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Personalul medical nu se afla in subordinea primarului. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetan: 
 
Primarul trebuia sa coordoneze angajarea personalului. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Si ce ar mai trebui sa faca primarul? 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetan: 
 
Intra in atributiile dumnealui. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
De unde are primarul atata personal? 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetan: 
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Atunci, aceste angajari, in subordinea cui trebuie sa fie? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Este atributia D.S.P. care coordoneaza aceasta campanie de vaccinare prin Centrul National 
de vaccinare. Aruncam toate problemele in spatele primarilor si presedintelui. Daca trebuie sa 
fac un curs pentru vaccinare, il fac, fara nicio problema...Parerea personala este ca ar fi trebuit 
implicati de la inceput toti medicii de familie si toate cadrele medicale de la cabinete pentru a 
se asigura fluxul de vaccinare. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetan: 
 
Noi ca judet, avem printre cei mai multi bolnavi cronici si avem cel mai mic numar de centre de 
vaccinare. Aceasta este realitatea, iar PSD care detine majoritatea la ora actuala, respectiv 
primarii, trebuiau sa coordoneze toate aceste lucruri la timp. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Aveti informatii false, domnule consilier. Toate indicatiile primite de la D.S.P. care vizeaza 
organizarea centrelor au fost duse la indeplinire in judet si in municipiu. Problemele sunt in alta 
parte si nu mai vehiculati informatii care nu sunt corecte, privind autorizarea si modul de 
functionare a acestor centre de vaccinare. 
Primarii au cheltuit bani si au organizat aceste centre de vaccinare. De ce nu functioneaza 
aceste centre de vaccinare? Pentru ca trebuia sa se desfasoare ca o actiune de sus in jos. Nu 
sa cada in responsabilitatea primarilor sa caute asistente si medici. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetan: 
 
Domnule presedinte, inclusiv alegerea acestor sali de sport a fost un obstacol in functionarea 
acestui sistem de vaccinare. Caminele culturale ar fi trebuit sa fie destinate vaccinarii si nu 
salile de sport, pentru ca nu necesitau niciun aviz din partea Ministerului Educatiei. Caminele 
culturale stau degeaba, iar salile de sport nu au aviz de functionare.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Au aviz de functionare si va spun sa cititi Ordinul M.S. nr. 2.171/2020, prin care se da drept 
de functionare si salilor de sport. 
Revenind la procesul de votare dau cuvantul d-lui Secretar General al Judetului. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
In ceea ce priveste distribuirea voturilor primite in termenul stabilit de transmitere a e-mail-ului 
cu optiunea de vot, privind alegerea reprezentantului u.a.t. Judetul Braila in cadrul primului 
Consiliu director, optiunile stau astfel: 
Din cele 26 de buletine de vot valabil exprimate:  
Pentru presedintele Consiliului Judetean Braila: 19 voturi “pentru” si 7 voturi “impotriva”; 
Pentru dl. consilier judetean Cortez Vasile: 7 voturi “pentru” si 19 voturi “impotriva”. 
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Pentru cenzor, este aleasa doamna Purnavel Marioara, cu 27 voturi „pentru” si unul 
„impotriva”, din cele 28 voturi valabil exprimate. 
  
Intrunind majoritatea voturilor, se desemneaza in calitate de membru al primului Consiliu 
director al Asociatiei de Cooperare si Parteneriat Local pentru dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat 
Braila domnul Francisk Iulian Chiriac, cu o majoritate de 19 voturi, iar in calitate de cenzor al 
Asociatiei de Cooperare si Parteneriat Local pentru dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila se 
desemneaza doamna Purnavel Marioara, cu o majoritate de 27 de voturi. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Asadar, este desemnat, ca urmare a intrunirii majoritatii voturilor, in calitate de membru al 
primului Consiliu director al Asociatiei de Cooperare si Parteneriat Local pentru dezvoltarea 
Statiunii Lacul Sarat Braila din partea u.a.t. Judetul Braila subsemnatul, iar in calitate de 
cenzor al aceleiasi asociatii, cu majoritate de voturi este este desemnata doamna Purnavel 
Marioara. 
 
         *      
                                                     *      * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 ianuarie 2021. 
 
 
 
 
 

   Intocmit, 
 
             Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
 
 
               PRESEDINTE                                                          SECRETAR GENERAL  
           
  
  

        AL JUDETULUI,  

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


