
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

 
PROCES-VERBAL  

al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 10 decembrie 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. 25307/09.12.2021, transmisa fiecarui consilier 
judetean in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 376/09.12.2021, 
a fost convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 10 decembrie 
2021. 
 Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr-o 
platforma online de videoconferinta. 
 Cvorumul/participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea consilierilor judeteni 
prezenti sincron prin platforma online de videoconferinta. 
 In urma verificarii conectarii pe platforma, rezulta ca la sedinta sunt prezenti 28 de 
consilieri judeteni, plus presedintele Consiliului Judetean Braila. 
 Urmeaza sa se conecteze la platforma online de videoconferinta dl consilier Pricop 
Cristian. 
 La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios, 
Directorul Adjunct al Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul Adjunct al Directiei Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila. 
 

Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din OUG nr.57/2019, va 
propun aprobarea urmatoarei ordini de zi: 

1. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
Fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand impozitul pe venit 
corespunzator cotei de 6%  incasat suplimentar in anul 2021 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al judetului Braila cu imobilul format din teren in 
suprafata de 78.549,00 mp, situat in Municipiul Braila, DN 22B – Km 4+520, inscris 
in Cartea Funciara nr. 91898/Braila  

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

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 10 
decembrie 2021, a fost aprobata in unanimitate. 



 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 
1. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
Fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand impozitul pe venit 
corespunzator cotei de 6%  incasat suplimentar in anul 2021 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare enuntat.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a Fondului la 
dispozitia Consiliului Judetean reprezentand impozitul pe venit corespunzator cotei de 6%  
incasat suplimentar in anul 2021 a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al judetului Braila cu imobilul format din teren in 
suprafata de 78.549,00 mp, situat in Municipiul Braila, DN 22B – Km 4+520, inscris 
in Cartea Funciara nr. 91898/Braila  
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al judetului Braila cu imobilul format din teren in suprafata de 78.549,00 
mp, situat in Municipiul Braila, DN 22B – Km 4+520, inscris in Cartea Funciara nr. 
91898/Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si 
a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul al IV- lea al anului 2021 



 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 20 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 9 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a 
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 
la nivelul Judetului Braila la trimestrul al IV- lea al anului 2021 a fost aprobat cu 20 voturi 
„pentru” si 9 abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Bucalau Alexandru, 
Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu 
Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia si Varga Vasile-Constantin. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Inainte de a inchide, preconizez ca sedinta ordinara va avea loc in data de 22 decembrie, 
dar este posibil sa mai avem o sedinta extraordinara privind anumite sume de bani pe 
care le asteptam de la Guvernul Romaniei, atat pentru Municipiul Braila, cat si pentru 
judet, dar si pentru acoperirea unor cheltuieli privind Covid-19 ale Spitalului Judetean de 
Urgenta Braila si cel de Pneumoftiziologie. 
 

* 
*     * 

 
   Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 10 decembrie 2021. 
 
 

Intocmit, 
 

         Hazaparu Marinela 
 
 
 

 
 

    PRESEDINTE,                    SECRETARUL GENERAL 
                                                                                          AL JUDETULUI, 

 
        Chiriac Francisk-Iulian             Priceputu Dumitrel 

 
 
 
 
 
 
 
 
P.V. 2 ex. 


