
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 24 august 2020 
  
 Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  

 
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, prin adresa nr. 16398/18.08.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.213/18.08.2020, a fost convocat Consiliul 
Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 24 august 2020. 
 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 
32 membri in functie. 
 Lipsesc d-nii consilieri judeteni Adetu Ionel si Enuta Ionel. 

La sedinta au fost invitati:, Inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 
„Dunarea” Braila, Comandantul Centrului Militar Judetean Braila, Directorul Directiei Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetarta, Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, 
Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, Directorul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Seful 
Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, Seful Biroului Resurse 
Umane, Salarizare, Arhitect Sef 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 din data de 30 iulie 2020. Domnule secretar, aveti cuvantul: 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
Domnule Presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, procesul verbal al sedintei 
ordinare din data de 30 iulie 2020 a Consiliului Judetean Braila 2020 a fost pus la dispozitia dvs. 
Pana in acest moment nu s-au primit propuneri de modificare sau completare a acestuia, motiv 
pentru care va propun aprobarea lui in forma redactata.  

  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 30 iulie 2020.  

  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri: 0 
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Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 30 iulie 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 aprobarea finantarii programului sportiv „ Dacia Unirea 
Braila – FOTBAL, TRADITIE,PASIUNE,VIITOR” al Clubului Sportiv Dacia Unirea 
Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “ Continuitate in 
voleiul brailean de performanta “ al Clubului Sportiv Sport Plus Braila- initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei de justificare a impactului asupra 
dezvoltarii economice la nivelul judetului Braila al proiectului de infrastructura 
rutiera “ Reabilitare drum judetean DJ 203R km 0+000 – km 35+530” - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

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

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 24 august, suplimentata cu cele 3 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. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, inainte de a intra in ordinea de zi as dori sa-l intreb pe dl secretar general 
daca am dreptul legal de a mai participa la aceasta sedinta, avand in vedere faptul ca nu mai sunt 
membru P.N.L. Tinand cont ca P.N.L. a inaintat cererea mea de retragere din cadrul partidului, as 
dori sa mi se spuna daca la Consiliul Judetean Braila a ajuns acest document si daca, din punct 
de vedere legal am dreptul sa mai votez sau nu, pentru a nu fi probleme. 
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 Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Domnule consilier, pe biroul meu nu a ajuns nicio astfel de adresa, doar daca dl secretar are 
cunostinta de un astfel de document. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului: 
 
Domnule consilier, ne supuneti atentiei cazul dvs. de incetare a mandatului dvs., inainte de 
termen, situatie prevazuta la art. 204 lit. j) din Codul administrativ, conditie in care, pentru aceasta 
situatie privind pierderea calitatii de membru al partidului politic pe lista caruia ati  candidat, 
trebuie emis Ordinul Prefectului de incetare a mandatului dvs. inainte de termen. Pana in acest 
moment nu am primit un document privind incetarea calitatii dvs. de membru. Daca faceti aceasta 
mentiune, dvs. aveti posibilitatea sa nu mai participati la sedinta si sa nu mai votati. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Tocmai de aceea, tinand cont de faptul ca eu m-am retras din cadrul P.N.L., la aceasta sedinta, 
chiar daca am drept de vot, tinand cont de faptul ca nu mai am aceleasi viziuni ca si cei de la 
P.N.L., ma voi abtine la orice proiect. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului: 
 
Se va consemna ca dvs. nu veti mai participa la luarea deciziilor privind proiectele de hotarare. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Intram in ordinea de zi a sedintei: 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Braila Joaca 
Baschet!” al Clubului Sportiv Cuza Pirates Braila 

 
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: 1 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Braila Joaca Baschet!” al 
Clubului Sportiv Cuza Pirates Braila a fost aprobat  cu 29 de voturi „pentru” si o abtinere. S-a 
abtinut de la vot dl consilier judetean Nechita Ovidiu. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Fotbal, prezent 
si viitor” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca 

 
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: 1 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Fotbal, prezent si viitor” al 
Clubului Sportiv Viitorul Ianca a fost aprobat  cu 29 de voturi „pentru”. S-a abtinut de la vot dl 
consilier judetean Nechita Ovidiu. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 
nr.116/2020 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile,criteriile si procedura de 
finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului 
nr.69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020 

 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl Mitache Gicu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, am o propunere: dat fiind faptul ca ne aflam la modificarea regulamentului si 
tinand cont de faptul ca, anterior am aprobat niste bani pentru activitati cultural-educative, care, 
din cate stiu eu nu s-au folosit in totalitate, ci doar un singur proiect a fost aprobat, v-as propune 
sa completam acest proiect de hotarare cu prelungirea termenelor si pentru programele cultural-
educative. 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Domnule consilier, vorbiti despre o alta lege, respectiv Legea nr. 350/2005, care are un alt 
regulament aprobat printr-o alta hotarare decat aceasta. Noi vorbim acum despre programele 
sportive, conform Legii nr. 69/2000. 
 
Dl Mitache Gicu, consilier judetean: 
 
M-am referit doar la o prelungire a sesiunii, atata tot. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Da, dar este vorba despre un alt regulament, respectiv un alt proiect de hotarare, care vizeaza 
Legea nr. 350/2005, unde nu avem niciun fel de problema. Dar, pentru ca mai sunt inca 2 proiecte 
sportive si pentru ca mai sunt bani, am dorit sa prelungim sesiunea, astfel incat sa poata fi 
finantate si aceste 2 proiecte. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:29 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 1 

 

Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 
nr.116/2020 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile,criteriile si procedura de finantare 
a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020 a fost aprobat  cu 29 de voturi „pentru” si o 
abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean Nechita Ovidiu. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

4. 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 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: 1 

 

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  cu 29 de voturi „pentru” si o 
abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean Nechita Ovidiu. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitie, in mod gratuit, 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea”, a Navei de pasageri ”Ovidiu I”, aflata 
in domeniul privat al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, pentru 
desfasurarea actiunilor specifice adiacente exercitiului multinational BLONDE 
AVALANCHE 20 

 
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: 1 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitie, in mod gratuit, Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta “Dunarea”, a Navei de pasageri ”Ovidiu I”, aflata in domeniul privat al judetului 
Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, pentru desfasurarea actiunilor specifice 
adiacente exercitiului multinational BLONDE AVALANCHE 20 a fost aprobat  cu 29 de voturi 
„pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean Nechita Ovidiu. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare si reabilitare termica la 
scoala cu clasele V-VIII Racovita” 
 
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: 1 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, 
cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Modernizare si reabilitare termica la scoala cu clasele V-VIII Racovita” a 
fost aprobat  cu 29 de voturi „pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean 
Nechita Ovidiu. 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Covor asfaltic DC 21, km 2+400-km 
6+230,070, orasul Insuratei, judetul Braila” 
 
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: 1 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, 
cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Covor asfaltic DC 21, km 2+400-km 6+230,070, orasul Insuratei, judetul 
Braila” a fost aprobat  cu 29 de voturi „pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier 
judetean Nechita Ovidiu. 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare teren multifunctional in 
localitatea Baldovinesti” 
 
Va rog, aveti cuvantul 

Daca nu sunt discutii, 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: 1 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, 
cu comuna Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Amenajare teren multifunctional in localitatea Baldovinesti” a fost aprobat  
cu 29 de voturi „pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean Nechita Ovidiu. 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare vestiar sportivi si 
imprejmuire teren sport” 
 
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 asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, 
cu comuna Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “Modernizare vestiar sportivi si imprejmuire teren sport” a fost aprobat  cu 
29 de voturi „pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean Nechita Ovidiu. 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv „ Dacia Unirea 
Braila – FOTBAL, TRADITIE,PASIUNE,VIITOR” al Clubului Sportiv Dacia Unirea Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
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Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 

 

Domnule presedinte, este foarte bine ca sprijinim Clubul Sportiv Dacia Unirea Braila, o facem cam 

tarziu, insa, pe care stadion isi va mai desfasura activitatea, in conditiile in care stadionul 

municipal este impracticabil. Nu ar trebui sa ne gandim sa preluam pana la urma stadionul de la 

municipalitate si sa-l refacem? Se pare ca dansii nu pot sau au alte prioritati. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 

Sunt documente transmise catre Ministerul Tineretului si Sportului si trebuie sa avem toate 

documentele pentru ca acest stadion sa poata trece in patrimoniul public al municipiului Braila. 

Noi deja am votat si avem un proiect de hotarare de asociere cu municipiul, astfel incat sa putem 

face toate demersurile pentru modernizarea acestui stadion intr-un proiect depus pe C.N.I. In 

momentul de fata nu stiu unde va juca echipa de fotbal, este un club privat. Ne dorim si am avut 

totodata o discutie cu primarul municipiului Braila in sensul de a termina acel  proiect de la 

stadionul „Progresul”, astfel incat acesta si cu terenul de fotbal sa devina o locatie unde sa se 

poata desfasura meciurile de fotbal pentru toate echipele de fotbal. 

 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Voiam sa va rog pe dvs.sa vorbiti cu dl primar sa nu asfalteze stadionul. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 

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

 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 1 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv „ Dacia Unirea Braila – 
FOTBAL, TRADITIE,PASIUNE,VIITOR” al Clubului Sportiv Dacia Unirea Braila a fost aprobat  cu 
29 de voturi „pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean Nechita Ovidiu. 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv    “Continuitate 
in voleiul brailean de performanta“ al Clubului Sportiv Sport Plus Braila 
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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: 1 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv    “Continuitate in voleiul 
brailean de performanta“ al Clubului Sportiv Sport Plus Braila a fost aprobat  cu 29 de voturi 
„pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean Nechita Ovidiu. 
 

Dl Chirsanov Mihai, consilier judetean: 

 

Domnule presedinte, pot sa am o interventie? 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 

Da. 

 

Dl Chirsanov Mihai, consilier judetean: 

 

Ma bucur foarte mult ca voleiul intra in atentia Consiliului Judetean, pentru ca acest sport are o 

mare traditie in Braila, el fiind la un moment dat pe locul 3 in preferintele brailenilor, dupa fotbal si 

box. Stiti ca am avut echipe exceptionale de fete, in top 3, dar, din pacate voleiul a cam cazut in 

dizgratie, iar acum, usor-usor  poate intram din nou in zona de performanta.  

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei de justificare a impactului asupra 
dezvoltarii economice la nivelul judetului Braila al proiectului de infrastructura rutiera “ 
Reabilitare drum judetean DJ 203R km 0+000 – km 35+530” 

 
Va rog, aveti cuvantul 

Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 

 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    



11 
 

 

Abtineri?  

  

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 1 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea Notei de justificare a impactului asupra dezvoltarii 
economice la nivelul judetului Braila al proiectului de infrastructura rutiera “ Reabilitare drum 
judetean DJ 203R km 0+000 – km 35+530”a fost aprobat  cu 29 de voturi „pentru” si o abtinere. S-
a abtinut de la vot dl consilier judetean Nechita Ovidiu. 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 

13. Alte probleme 
 

Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului 
Judetean Braila, aveti cuvantul. 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, remarc nota de umor a sedintelor...m-a binedispus povestea cu 
reglementarea statututului la stadion. Probabil ca se va reglementa de catre Primaria Braila 
situatia administrativa a acestui stadion cand se va reglementa si situatia terenului de sub rampa 
de la Spitalul Judetean de Urgenta...Cam tot in ritmul acela. 
As dori sa fac doua interventii: 
Prima se refera la faptul ca este oportun ca sub „bagheta” dvs. sa se realizeze o convocare a 
tuturor primarilor din judetul Braila pentru a discuta pe marginea a 3 acte destul de importante. 
Mesajele mele din judet arata ca sunt probleme legate de absenta unui sprijin financiar sau 
absenta bugetelor necesare cu ocazia deschiderii scolilor, sunt probleme financiare privind 
indemnizatia persoanelor cu handicap si deasemenea, probleme financiare la nivel de primarii, 
legate de transportul scolar pentru elevi. 
Consider ca ar fi oportuna o intalnire cu toti primarii din judet pentru a-si prezenta opiniile si daca, 
intr-adevar este necesar un sprijin financiar, sa avem timpul necesar pentru a elabora un 
regulament, o asociere, pentru a-i sprijini financiar in aceste momente dificile. 
A doua interventie: incepand de vineri, 14 august, sunt membru al P.N.L. Nu voi spune motivele 
pentru care am devenit membru al acestui partid, dar vreau sa fac o mica precizare legata de 
activitatea in consiliul judetean pe perioada mandatului 2016-2020, in baza acordului incheiat intre 
P.S.D. Braila si mine si anume faptul ca am sustinut toate proiectele bune   pe care conducerea 
Consiliul Judetean Braila le-a promovat. Din pacate, reciproca nu a fost valabila. As dori sa 
amintesc votul „impotriva” pe care l-a formulat majoritatea P.S.D., A.L.D.E. si P.M.P. la 
amendamentul meu de introducere a aeroportului „Dunarea de Jos” pe lista din strategia de 
dezvoltare medie a judetului Braila. Din pacate nu este singurul proiect care nu a fost sustinut si 
inchei acest mandat cu dezamagirea ca organizatia P.S.D. Braila nu a apreciat buna mea intentie 
si efectiv m-a pacalit. Va multumesc. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 
Domnule consilier, va multumesc pentru voturile pe care le-ati dat din 2016 si pana in 2020. Din 
cate stiu eu, in toate discutiile purtate toate propunerile dvs. au fost supuse dezbaterii, amendate, 
trimise mai departe. Faceati o comparatie cu rampa de la U.P.U. si stadionul municipal. Ne aflam  
 
 
in stadiul final al procedurii. Stiti si dvs. ca urmeaza ca acea rampa si tot ceea ce este acolo, 
urmeaza sa fie donat de firma respectiva.  
Referitor la aeroportul „Dunarea de Jos”, nu-mi aduc aminte sa fi promovat acest proiect atata 
timp cat si dvs. stiti foarte bine ca acest aeroport nici macar nu exista prins in masterplanul de 
transport. Din punctul nostru de vedere este un obiectiv foarte greu de realizat si nu se poate face 
decat cu bani privati, deoarece va fi o povara grea pe umerii consiliului judetean. 
 In ceea ce priveste propunerea intalnirii cu primarii, sunt de acord sa ne intalnim cu primarii, doar 
ca intr-o formula mai restransa si in etape, deoarece trebuie sa respectam legislatia in vigoare. 
Acum, in calitate de membru P.N.L., va readuc aminte declaratiile ministrului educatiei, care a 
spus ca scolile sunt pregatite pentru inceperea anului scolar si ca scolile au tot ceea ce le trebuie. 
Acum, tot Guvernul P.N.L. arunca vina pe umerii administratiei locale.  
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, cu tot respectul, suntem la punctul Diverse?  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 
Da, va rog sa fiti atent. 
Referitor la persoanele cu handicap si sumele care nu sunt alocate catre primarii va readuc 
aminte ca am facut nenumarate sesizari catre Ministerul de Finante pentru acoperirea acestor 
sume. Trebuie neaparat de la consiliul judetean sa dam bani, atata timp cat stiti si dvs. ca acest 
buget al consiliului judetean, gratie Guvernului P.N.L. a fost vitregit cu 10 milioane de euro. Pentru 
un judet asa de mic, eu consider ca sunt bani foarte multi.  
Referitor la transportul copiilor, este atributia Ministerului Educatiei. Eu le-am explicat domnilor 
primari ca pot veni cu proiecte de cofinantare pentru achizitionarea de microbuze pentru a asigura 
transportul copiilor la scoala. Nu am avut nicio solicitare de la niciun primar, nici P.N.L., nici P.S.D. 
Acest lucru inseamna ca detin mijloacele necesare pentru transportul copiilor. 
De asemenea, in ceea ce priveste asigurarea conditiilor optime pentru inceperea scolii este tot 
atributul Ministerul Educatiei, iar Guvernul Orban si-a asumat toate cheltuielile necesare inceperii 
anului scolar. 
Sunteti consilier cu vechime si va reamintesc faptul ca avem in subordine doar invatamantul 
special. Ajutam primarii in conditiile legii, domnule consilier. Sunt de acord cu dvs., dar sa faceti 
campanie pe ultima suta de metri mi se pare anormal. Voi face o intalnire cu primarii, fara a 
depasi numarul stabilit prin lege si vom vedea care sunt doleantele dumnealor. E foarte usor sa 
invinuiesti fara a tine cont de posibilitatile legale. 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, nu vreau sa intru intr-o polemica politica, nici nu este cazul aici... 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 
Ati facut-o deja. 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Am avut doua interventii si nu am intrat in nicio polemica. Ceea ce doresc sa va reamintesc este 
faptul ca, acest Guvern P.N.L. pe care il blamati, l-ati votat cu doua maini. Am rugamintea sa va 
asumati ceea ce ati facut...l-ati votat, pentru ca, la sfarsitul anului trecut, satui de dezastrul 
guvernarii „Dancila”, chiar membrii de-ai dvs. si-au dat jos propriul guvern, in buna obisnuinta de 
a-si da jos ministrii pe care i-ati nominalizat. Nu-mi doresc polemica politica, dar vreau in schimb 
ca organizatia P.S.D. si dvs. ca reprezentant al ei sa manifestati mai multa empatie fata de 
necazurile prin care trec oamenii si comunitatile in general si sa lasati deoparte jocul politic...este 
pacat sa va umbriti activitatea dvs., care este buna, cu astfel de chestiuni. Va multumesc. 
 
 
 
         *      
                                               *  * 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei ordinare a 
Consiliului Judetean Braila din data de 24 august 2020 .  
 
 
 
      Intocmit, 
 
         Hazaparu Marinela 
 

 
 
 
               PRESEDINTE                                                          SECRETAR GENERAL  
           
  
  

        AL JUDETULUI,  

   CHIRIAC FRANCISK-IULIAN      PRICEPUTU DUMITREL  
  
 
 
 
 
 
 
 
P.V.- 2 ex. 
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CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 

NOTA 
cu invitatii la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Braila 

din data de 24 august 2020 
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    1. Ion Cristian- Inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” Braila, 
    2. Serbanel Stoica - Comandantul Centrului Militar Judetean Braila 
    3.  Dan Draguta- Director executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 
    4.  Dutu Mioara – Director al Directiei Administratie Publica, Contencios 
    5.  Stoica Luminita - Director executiv al Directiei Strategii de Dezvoltare 
    6. Vale Nicoleta- Seful Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 
    7. Costea Roxana- Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare 
    8. Nisipeanu Silviu -  Director executiv al Directiei Tehnice si Lucrari Publice 
    9. Rusu Marian – Arhitect Sef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


