
                                
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

 
 

PROCES-VERBAL  
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 21 ianuarie 2020 
 

  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin adresa nr. 1028/20.01.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in 
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 14/20 ianuarie 2020, a fost 
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 21 ianuarie 2020. 
 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 24 membri din 32 membri 
in functie. 
 Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Banica Carmen, Lungu Danut si Turiac 
George. 
 Lipsesc nemotivat urmatorii consilierii judeteni: Botea Viorel, Capatana Marian, Danaila 
Alexandru, Iordache Catalin si Nechita Ovidiu. 
  
         La sedinta au fost invitati: primarii comunelor din judetul Braila, directorii directiilor si 
reprezentanti ai unor compartimente 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 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor 
privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2020 si a sumelor estimate pe 
anii 2021- 2023 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

2.      Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a 
procentului de 20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anii 2021-2023 – initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3.     Proiect de hotarare privind  repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a 
fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul 
pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat pe anul 2020, pentru sustinerea 
programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita 
cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unitatile 
administrativ teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile 
proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat si din sume defalcate din taxa pe 
valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020 – initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Stimati colegi, supun la vot ordinea de zi. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 24 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 21 ianuarie 2020  a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
1. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ  teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor 
privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2020 si a sumelor estimate pe anii 
2021- 2023 

 
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”: 24  
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ  teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile 
judetene si comunale  pe anul 2020 si a sumelor estimate pe anii 2021- 2023 a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
2. Proiect de hotarare  privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a 
procentului de 20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anii 2021-2023 
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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”: 24 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a procentului de 
20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 
2021-2023 a fost aprobat  in unanimitate. 
        
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
3. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a 
fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe 
venit estimat a se incasa la bugetul de stat pe anul 2020, pentru sustinerea programelor 
de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, 
precum si pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unitatile administrativ teritoriale 
din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, inclusiv din impozitul 
pe venit repartizat si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Daca nu sunt discutii, as dori sa fac eu o precizare si anume faptul ca suma este mai mica iar 
repartizarea s-a facut, ca si anul trecut, pe baza de procente. Am scazut la comune cateva 
sute, dar, per total, a fost o impartire echitabila. Nu am luat in calcul numarul de locuitori, in 
ideea ca fiecare comuna in parte si judetul, per ansamblu, sa se dezvolte unitar, asa cum am 
promis,  iar primarii sa-si poata acoperi cheltuielile.  
 
Supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 24 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a fondului la 
dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se 
incasa la bugetul de stat pe anul 2020, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, 
pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile 
de funcţionare, pe care unitatile administrativ teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot 
finanta din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat si din sume defalcate din 
taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020 a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
 
         *      
                                                       *     * 
 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 21 ianuarie 2020. 
 
 

 
Intocmit, 

Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
               PRESEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

          
                    AL JUDETULUI, 

 
    CHIRIAC FRANCISK-IULIAN                    PRICEPUTU DUMITREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. M.- 2 ex. 


