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C0ONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 21 decembrie 2020 

 
  
 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. 25495/15.12.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.344/15.12.2020, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 21 decembrie 2020. 
  
In urma verificarii conectarii pe platforma rezulta ca la sedinta sunt prezenti 27 de consilieri 
judeteni, din 29 membri in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 
28 de participanti. 
 
Asteptam sa se conecteze, fapt care se va consemna in procesul-verbal de sedinta, domnii  
consilieri judeteni Anton Gina si Cirligea Eugen. 
 
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetarta si 
Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios 

 
 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 18 noiembrie 2020 
respectiv procesul verbal al sedintei extraordinare a  Consiliului Judetean Braila din data de 27 
noiembrie 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 a Consiliului Judetean Braila din data de 18 noiembrie 2020 respectiv al 
procesului verbal al sedintei extraordinare a  Consiliului Judetean Braila din data de 27 
noiembrie 2020 au fost puse la dispozitia dvs. Pana in prezent, nu s-au primit propuneri de 
modificare, completare sau observatii asupra acestora, motiv pentru care va propun aprobarea 
lor in forma redactata.  

 

* Dl consilier judetean Cirligea Eugen a semnalat faptul ca este prezent la sedinta. Sunt 
prezenti 28 de consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 29 
de participanti. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
  
Supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 18 
noiembrie 2020.  

 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?   

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 
  
Procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 18 noiembrie 
2020 a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
  
Supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 27 
noiembrie 2020. 

 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?   

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 
  
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 27 octombrie 2020 a fost aprobat in 
unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 
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 hotarari care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv comisiilor de 
specialitate in format electronic. 
 

1.  Proiect de hotarare privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de 
Ordine Publica Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii 
Județene “Panait Istrati” Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
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3.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 62/30 
martie 2017 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, 
cu Municipiul Braila si Comuna Chiscani, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Cooperare si Parteneriat Local a Statiunii Lacu Sarat Braila - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele 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”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 21 decembrie a fost aprobata in 
unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

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 modificata : 

 
1. Ceremonie depunere juramant supleant in cadrul Consiliului Judetean Braila 

 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
4. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru 

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

 
5. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pentru 

evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile 
pentru anul fiscal 2021 la nivelul judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a drumului 
judetean DJ 203R, apartinand domeniului public al Judetului Braila - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului 

situat in Braila, Sos Buzaului nr.15 A,  apartinand domeniului public al Judetului Braila, 
aflat in administrarea Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului 

situat in Braila, B-dul Independentei nr.251, apartinand domeniului public al Judetului 
Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului 

situat in municipiul Braila, str. Marasesti nr. 1, apartinand domeniului privat al judetului 
Braila, administrat de Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu”- initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului 

situat in Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, apartinand domeniului public al judetului 
Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul 

Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului, situat in municipiul Braila, 

Str.Gradinii Publice nr.13, 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 

 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 

gratuita, catre Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare 
Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, a imobilului Vila Lacramioara situat in 
Statiunea Lacu Sarat, pana la data de 31.12. 2025 - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 

gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” al Judetului Braila, pe 
o perioada de 6 ani, a unor mijloace fixe - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al Centrului 

Militar Judetean Braila, asupra imobilului situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului 
nr.5A, proprietatea publica a judetului Braila si darea acestuia in folosinta gratuita catre 
Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 10 ani - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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16. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare a terenului in 
suprafata de 342 ha(LOT 4), 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 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare a terenului in 
suprafata de 365,56 ha(LOT 5), 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 

 
18. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare a terenului in 

suprafata de 353,57 ha(LOT 6), 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 

 
19. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 

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

 
20. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestarilor cultural-

artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2021” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
21. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii ale 

Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul 
fiscal 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

 
22. Proiect de hotarare privind modificarea Anexelor nr.1 si 2 la Hotararea Consiliului    

Judetean Braila nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de 
consum lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor 
organe de specialitate ale administratiei publice - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

23. Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar 
de stat de pe raza municipiului Braila pentru  premierea elevilor si cadrelor didactice cu 
rezultate deosebite in anul scolar 2019-2020 ( olimpiade scolare/competitii 
internationale si nationale) - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 346.254,15 lei, reprezentand 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Mixta Romano - 
Elena "Buna Vestire" Brăila, pentru susţinerea contribuţiei proprii  la cheltuielile 
neeligibile, pentru lucrari, in cadrul proiectului "Consolidare, restaurare, conservare si 
punere in valoare a Bisericii "Buna Vestire" Brăila", pentru anul 2021 - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

25. Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. 
(Documentatie de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilortehnico-economici 
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pentru obiectivul de investitie : „Inlocuire invelitoare si astereala, reparatii sarpanta, 
construire trapa desfumare, amenajari  interioare PSI Corp C1 si Corp C6, executie 
instalatie paratrasnet la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii Vespasian Lungu Braila” 
- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

26. 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 202 D” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

27. 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 255 A, pe tronsonul 
cuprins intre km 30+000 – km 44+084” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

28. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea Sectiei Unitate Primire 
Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

29. 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 IV al anului 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

30. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al 
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de 
investitii publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

31. Proiect de hotarare privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de 
Ordine Publica Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
 

32. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii 
Județene “Panait Istrati” Brăila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
 

33.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 62/30 
martie 2017 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, 
cu Municipiul Braila si Comuna Chiscani, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Cooperare si Parteneriat Local a Statiunii Lacu Sarat Braila- initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

34. Alte probleme 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
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Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Ordinea de zi suplimentata a sedintei ordinare din data de 21 decembrie a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Ceremonie depunere juramant supleant in cadrul Consiliului Judetean Braila 
 
Domnul Bucalau Alexandru, inscris in lista supleantilor din partea Partidului National 

Liberal, va ocupa locul de consilier judetean devenit vacant ca urmare a demisiei domnului 
Danaila Zaharia Alexandru. 

 
*Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila da citire Incheierii Sedintei 
Camerei de Consiliu de la 11 decembrie 2020 a Tribunalului Braila, definitiva, pronuntata in 
dosarul nr. 2093/113/2020, privind validarea d-lui Bucalau Alexandru, inscris pe listele 
supleantilor, din partea P.N.L. in functia de consilier  judetean, la alegerile desfasurate in data 
de 27.09.2020. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Invit pe domnul Bucalau Alexandru sa depuna juramantul. 
 
* In continuare, domnul Bucalau Alexandru depune juramantul. In acest moment, la sedinta 
sunt  30 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, 
domnul Bucalau Alexandru poate sa-si exprime optiunea de vot. 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de Evaluare 
a Persoanelor Adulte cu Handicap Braila 

 
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”:  30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii componentei Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
 

*D-na consilier judetean Anton Gina a semnalat faptul ca este prezenta la sedinta online. In 
acest moment, la sedinta participa 30 de consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului 
Judetean Braila. In total sunt 31 de participanti. 
 
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”:  31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
4. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti 

pentru anul 2021 
 

Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
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Dl Cortez Vasile, consilier judetean: 
 
Vreau sa propun ca amendament la acest proiect de hotarare, marirea pretului cu 5%, adica 3 
bani. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Vom supune la vot amendamentul d-lui consilier judetean Cortez, dar va readuc aminte ca, 
atat la acest proiect cat si la proiectele 4 si 5, preturile sunt stabilite de Ministerul Agriculturii 
prin Directiile agricole. Noi doar formalizam aceste preturi, iar ceea ce se intampla pe piata 
libera ramane la latitudinea producatorilor si a cumparatorilor. 
 
Daca numai sunt discutii, supun la vot amendamentul propus de dl consilier Cortez Vasile. 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  12 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  19 

 
Amendamentul propus de dl consilier Cortez Vasile privind majorarea pretului mediu la masa 
verde de pe pajisti pentru anul 2021 cu 5 procente nu a fost aprobat. S-au abtinut de la vot 
urmatorii consilieri judeteni: Abaseaca Mihai, Anton Gina, Balanica Dragomir, Banica Carmen, 
Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chiriac Francisk Iulian, Dobre Ionut Ciprian, Dobrota Marius, 
Dumitru Aurel, Epureanu Ionel, Ghiorghiu Marian,  Ichim Andrei, Negru Marius Catalin, Paladi 
George, Turcoeanu Valentina, Vaduva Dumitru, Vilsan Dorel si Adetu Ionel. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  18 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  13 

 
Proiectul de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru anul 
2021 a fost aprobat cu 18 voturi “pentru” si 13 abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii 
consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, 
Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia,  Pricop 
Cristian-Florinel, Varga Vasile-Constantin, Adetu Ionel, Botea Viorel, Toma-Broasca Virginia-
Geanina. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
  
5. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pentru 

evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile 
pentru anul fiscal 2021 la nivelul judetului 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”:  24 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  7 

 
Proiectul de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pentru 
evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile pentru 
anul fiscal 2021 la nivelul judetului Braila a fost aprobat cu 24 voturi “pentru” si 7 abtineri. S-au 
abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea 
Eugen, Lungu Danut, Necoara Ana-Maria, Pascale Daniela, Varga Vasile. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a drumului 

judetean DJ 203R, apartinand domeniului public al Judetului 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”:  31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a drumului judetean DJ 
203R, apartinand domeniului public al Judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 

imobilului situat in Braila, Sos Buzaului nr.15 A,  apartinand domeniului public al 
Judetului Braila, aflat in administrarea Consiliului Judetean 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”:  31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in 
Braila, Sos Buzaului nr.15 A,  apartinand domeniului public al Judetului Braila, aflat in 
administrarea Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 

imobilului situat in Braila, B-dul Independentei nr. 251, apartinand domeniului public 

al Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta 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”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in 
Braila, B-dul Independentei nr. 251, apartinand domeniului public al Judetului Braila, 
administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 

imobilului situat in municipiul Braila, str. Marasesti nr. 1, apartinand domeniului 
privat al judetului Braila, administrat de Scoala Populara de Arte si Meserii 
“Vespasian Lungu” 

 
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”:  31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in 
municipiul Braila, str. Marasesti nr. 1, apartinand domeniului privat al judetului Braila, 
administrat de Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 

imobilului situat in Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, apartinand domeniului public al 
judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta 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”:  31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in 
Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, apartinand domeniului public al judetului Braila, administrat de 
catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul 
Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar 

 
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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul Militar 
Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar a fost aprobat in 
unanimitate 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului, situat in municipiul 

Braila, Str.Gradinii Publice nr.13, 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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului, situat in municipiul Braila, 
Str.Gradinii Publice nr.13, 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: 
 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in 

folosinta gratuita, catre Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru  
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Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, a imobilului Vila Lacramioara 
situat in Statiunea Lacu Sarat, pana la data de 31.12. 2025 

 
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:  11 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 
gratuita, catre Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si 
Dezvoltare Durabila” Braila, a imobilului Vila Lacramioara situat in Statiunea Lacu Sarat, pana 
la data de 31.12. 2025 a fost aprobat cu 20 voturi „pentru”,  11 abtineri. S-au abtinut de la vot 
urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, 
Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -
Andreia,  Pricop Cristian-Florinel, Varga Vasile-Constantin si  Adetu Ionel. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in 
folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” al 
Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor 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?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 
gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” al Judetului Braila, pe o 
perioada de 6 ani, a unor mijloace fixe a fost aprobat in unanimitate 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al Centrului 
Militar Judetean Braila, asupra imobilului situat in municipiul Braila, Soseaua 
Buzaului nr.5A, proprietatea publica a judetului Braila si darea acestuia in folosinta 
gratuita catre Centrul Militar Judetean 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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al Centrului Militar 
Judetean Braila, asupra imobilului situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.5A, 
proprietatea publica a judetului Braila si darea acestuia in folosinta gratuita catre Centrul Militar 
Judetean Braila, pe o perioada de 10 ani a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare a terenului in 
suprafata de 342 ha (LOT 4), aflat in domeniul public al judetului si administrarea 
Consiliului Judetean Braila, amplasat in perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
La acest proiect, precum si la punctele 17 si 18 as dori sa depun un amendament referitor la 
durata concesiunii. Mi se pare un pic cam mult 10 ani, tinand cont ca mandatul nostru este de 
4 ani, iar proiectul de hotarare nu prevede o indexare a redeventei pentru aceasta perioada. 
 
Propunerea P.N.L. este ca termenul de concesioanare sa fie pe o perioada de 4 ani. Aceeasi 
propunere o avem si pentru punctele 17 si 18. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot amendamentul propus de dl consilier Bucalau Alexandru. 
 
*D-na consilier judetean Banica Carmen a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu 
participa la vot. 
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Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  13 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  17 
 
Amendamentul privind concesionarea pe o perioada de 4 ani a terenului amplasat in 
perimetrul comunei Vadeni (LOT 4) nu a fost aprobat. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri 
judeteni: Abaseaca Mihai, Anton Gina, Balanica Dragomir, Bordea Daniela, Burtea Fanel, 
Chiriac Francisk Iulian, Dobre Ionut Ciprian, Dobrota Marius, Dumitru Aurel, Epureanu Ionel, 
Ghiorghiu Marian,  Ichim Andrei, Negru Marius Catalin, Paladi George, Turcoeanu Valentina, 
Vaduva Dumitru, Vilsan Dorel. 
D-na consilier judetean Banica Carmen nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 
 
*D-na consilier judetean Banica Carmen a semnalat faptul ca nu participa la vot. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 17 
Voturi ”impotriva ”:  13 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare a terenului in suprafata de 
342 ha (LOT 4), aflat in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean 
Braila, amplasat in perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila a fost aprobat cu 17 voturi 
„pentru” si 13 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Bucalau 
Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu 
Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia,  Pricop Cristian-Florinel, Varga Vasile-
Constantin, Adetu Ionel, Botea Viorel si Toma-Broasca Virginia. 
D-na consilier judetean Banica Carmen nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare a terenului in 
suprafata de 365,56 ha (LOT 5), aflat in domeniul public al judetului si administrarea 
Consiliului Judetean Braila, amplasat in perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila 

 
Supun la vot amendamentul facut anterior de dl consilier Bucalau Alexandru. 
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*D-na consilier judetean Banica Carmen a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu 
participa la vot. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  13 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  17 
 
Amendamentul privind concesionarea pe o perioada de 4 ani a terenului amplasat in 
perimetrul comunei Vadeni (LOT 5) nu a fost aprobat. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri 
judeteni: Abaseaca Mihai, Anton Gina, Balanica Dragomir, Bordea Daniela, Burtea Fanel, 
Chiriac Francisk Iulian, Dobre Ionut Ciprian, Dobrota Marius, Dumitru Aurel, Epureanu Ionel, 
Ghiorghiu Marian,  Ichim Andrei, Negru Marius Catalin, Paladi George, Turcoeanu Valentina, 
Vaduva Dumitru, Vilsan Dorel. 
D-na consilier judetean Banica Carmen nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 
 
*D-na consilier judetean Banica Carmen a semnalat faptul ca nu participa la vot. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 17 
Voturi ”impotriva ”:  13 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare a terenului in suprafata de 
365,56 ha (LOT 5), aflat in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean 
Braila, amplasat in perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila a fost aprobat cu 17 voturi 
„pentru” si 13 voturi „impotriva”. Au votat impotriva urmatorii consilieri judeteni: Bucalau 
Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu 
Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia,  Pricop Cristian-Florinel, Varga Vasile-
Constantin, Adetu Ionel, Botea Viorel si Toma-Broasca Virginia. 
D-na consilier judetean Banica Carmen nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

18.  Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare a terenului in 
suprafata de 353,57 ha (LOT 6), aflat in domeniul public al judetului si administrarea 
Consiliului Judetean Braila, amplasat in perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila 
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Supun la vot amendamentul facut anterior de dl consilier Bucalau Alexandru. 
 
*D-na consilier judetean Banica Carmen a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu 
participa la vot. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  13 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  17 
 
Amendamentul privind concesionarea pe o perioada de 4 ani a terenului amplasat in 
perimetrul comunei Vadeni (LOT 6) nu a fost aprobat. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri 
judeteni: Abaseaca Mihai, Anton Gina, Balanica Dragomir, Bordea Daniela, Burtea Fanel, 
Chiriac Francisk Iulian, Dobre Ionut Ciprian, Dobrota Marius, Dumitru Aurel, Epureanu Ionel, 
Ghiorghiu Marian,  Ichim Andrei, Negru Marius Catalin, Paladi George, Turcoeanu Valentina, 
Vaduva Dumitru, Vilsan Dorel. 
D-na consilier judetean Banica Carmen nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 
 
*D-na consilier judetean Banica Carmen a semnalat faptul ca nu participa la vot. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 17 
Voturi ”impotriva ”:  13 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare a terenului in suprafata de 
353,57 ha (LOT 6), aflat in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean 
Braila, amplasat in perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila, a fost aprobat cu 17 voturi 
„pentru” si 13 voturi „impotriva”. Au votat impotriva urmatorii consilieri judeteni: Bucalau 
Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu 
Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia,  Pricop Cristian-Florinel, Varga Vasile-
Constantin, Adetu Ionel, Botea Viorel si Toma-Broasca Virginia. 
D-na consilier judetean Banica Carmen nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
19. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care 

apartin domeniului privat al judetului Braila 
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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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 
domeniului privat al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
20. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestarilor cultural-

artistice care se vor organiza in judetul Braila in 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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestarilor cultural-artistice 
care se vor organiza in judetul Braila in anul 2021” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

21. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri 
proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate 
acestuia, pentru anul fiscal 2021 

 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
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Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, as dori sa va intreb daca nivelul taxelor se mareste fata de anul trecut si 
cu cat. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Da, cu rata de inflatie. 
 
Daca numai sunt alte intrebari, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii ale 
Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal 
2021 a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

22. Proiect de hotarare privind modificarea Anexelor nr.1 si 2 la Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de 
consum lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor 
organe de specialitate ale administratiei publice 

 
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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Anexelor nr.1 si 2 la Hotararea Consiliului Judetean 
Braila nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de 
carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale 
administratiei publice a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

23. Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braila pentru  premierea elevilor si 
cadrelor didactice cu rezultate deosebite in anul scolar 2019-2020 (olimpiade 
scolare/competitii internationale si nationale) 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte si stimati colegi, amendamentul pe care doresc sa-l fac este o continuare 
a eforturilor pe care Consiliul Judetean Braila l-a realizat in anul 2020 pentru sprijinirea 
sportului brailean si sportivilor braileni, vare prin munca lor duc numele comunitatii in arenele 
sportive nationale si internationale. Asa cum bine a fost realizat acest proiect de hotarare care 
este o recunoastere a muncii elevilor si a profesorilor care au obtinut rezultate exceptionale la 
invatatura, doresc sa completam prin amendament acest proiect cu premierea copiilor sportivi 
si antrenorilor lor pentru a rasplati efortul acestora [...]. 
Va propun spre analiza si adoptare acest amendament privind premierea sportivilor braileni din 
cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, legitimati la Clubul Sportiv Municipal 
Braila, cu rezultate deosebite in domeniul performantelor din faza nationala, dar si a 
antrenorilor lor. Va rog sa suplimentam cu suma de 25.200 de lei din bugetul propriu al 
Consiliului Judetean Braila pe anul 2020 pentru premiere, la Cap. 65 „Invatamant”, Subcap.  
56.02.50 „Alte cheltuieli” unde este prevazuta suma de 250.000 pentru acordarea de premii 
elevilor. 
(In continuare, dl consilier prezinta fundamentarea legala a amendamentului propus, respectiv: 
O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul public si a unor masuri fiscal-
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, Legea 
nr. 273/2006, privind finantele publice locale, Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, O.U.G. 
nr. 57/2019 privind codul administrativ, Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului).   
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Va readuc aminte ca toate premierrile au fost facute prin Inspectoratul Scolar Judetean Braila. 
Domnule inspector, ati prins acesti copii la premiere? 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Singura deficienta care a ramas sa fie completata la hotararea initiala este cea referitoare la 
copiii cu rezultate deosebite la concursurile sportive, care au fost omisi. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Adica, tocmai acest lucru rezolvam astazi. 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Exact. 
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Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, va rog sa-mi permiteti sa termin amendamentul. 
Pentru elevi si sportivi, pentru stimularea performantelor, propunem recunoasterea si 
insumarea tuturor performantelor care se vor premia astfel...(In continuare, dl consilier 
detaliaza modalitatea de premiere, pe categorii de premii si echivalentul financiar al acestora 
in unitati/subunitati financiare, inmultit cu elevii premiati si indrumatori, precum si a listei care 
se doreste a fi introdusa, continand nume, premiul obtinut, categoria de sport si suma de bani 
aferenta). 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Sunt de acord cu toate aceste premii, dar ar trebui ca aceasta propunere sa vina prin 
Inspectoratul Scolar Judetean si sa procedam asa cum am facut si cu elevii care au 
performante scolare, astfel incat sa nu facem diferente, deoarece toti se afla sub tutela I.S.J. 
Daca dl inspector general poate sa transmita o adresa cu toate aceste amendamente si 
propuneri, nu am nimic impotriva sa facem o sedinta extraordinara, sa prindem si aceste sume 
de bani, tinand cont si de faptul ca trebuie facuta si o rectificare bugetara. 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, permiteti-mi sa termin amendamentul. In speranta ca amendamentul 
meu este bine primit, nazuiesc pe viitor ca premierea sportivilor si a antrenorilor cu rezultate 
exceptionale sa devina o practica obisnuita in Consiliul Judetean, in asociere cu I.S.J. Braila. 
Va multumesc. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
V-as proune ca acest amendament facut de dl consilier Capatana Marian sa vina prin I.S.J. 
Braila care isi va asuma lista cu copiii premianti, astfel incat sa putem opera modificarile si 
daca este legal, asa cum a fundamentat si dl consilier, va promit ca vom face o sedinta 
extraordinara pentru modificare de buget, pentru a premia si acesti copii. 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Va aduc la cunostinta ca deja am facut o lista pe care am transmis-o catre C.L.M. Braila, 
singura rugaminte catre dl consilier Capatana este sa trimita lista dansului pentru o verificare. 
Sunt absolut de acord cu amendamentul propus, cu  precizarea ca nu pot participa la vot, 
deoarece doi dintre copiii de pe lista sunt fostii mei elevi. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule consilier Capatana, ori votam amendamentul dvs. acum, ori urmam procedura legala 
prin I.S.J., iar pe data de 28 facem sedinta extraordinara. 
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Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Va multumesc pentru disponibilitate, dar propunerea mea este sa votam amendamentul acum, 
dar cu rezerva, in situatia in care nu trece, sa putem sa reluam aceasta chestiune intr-o 
sedinta extraordinara, daca se poate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Se poate, dar eu va propun sa vina de la I.S.J. lista si atunci vom face toate aceste lucruri 
legal, inclusiv modificarea de buget. Altfel, votam un amendament „in orb”, fara sa avem o lista 
oficiala si fara sa fie asumata de I.S.J. 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, credeti ca am pus aceasta lista fara niciun suport? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu am afirmat acest lucru, doar ca doresc sa vina oficial, prin I.S.J. 
 
D-na Necoara Ana Maria, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, acesti copii nu sunt din unitatea de invatamant L.P.S., iar dl inspector 
detine doar lista cu elevii de la L.P.S. Acesti elevi sunt de la alte unitati scolare, iar in ultimii 4 
ani doar elevii de la L.P.S. sunt premiati. 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Eu de aceea am cerut aceasta lista. 
 
D-na Necoara Ana Maria, consilier judetean: 
 
Doar Liceul cu Program Sportiv poate avea sportivi legitimati. Asta nu inseamna ca C.S.M. 
Braila nu are sportivi care sunt elevi in Braila si reprezinta Braila. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru a face acest lucru, trebuie sa modificam regulamentul. Depuneti o solicitare din partea 
C.S.M. unde sa fie prinse toate solicitarile facute de dl consilier Capatana ca sa modificam 
regulamentul si sa-i putem prinde si pe acesti copii. Dar as dori sa va intreb, daca incepem sa 
premiem la sambo, s-ar putea sa trebuiasca sa facem premieri la niste sporturi de care nici nu 
stiam pana acum. Premiem copiii, dar pe lege. 
 
Dl. Epureanu Ionel vicepresedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Sa nu se inteleaga gresit, nu sunt niste premieri dedicate exclusiv sportului, ci au la baza 
finantarea suplimentara pe care o poate asigura Consiliul Judetean Braila in baza Legii 
educatiei nationale. Daca aceste premii nu vor fi girate de I.S.J. noi nu le putem propune pe 
regulamentul prezent. Ori vom modifica regulamentul, ori vom face un rgulament nou. Premiile 
nu sunt dedicate sportului ci celor din procesul de invatamant. Daca se pot incadra si I.S.J. isi 
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va asuma acest lucru, evident putem modifica bugetul si aproba un proiect de hotarare pentru 
suplimentarea acestor fonduri. 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Voi citi din Legea educatiei nationale art. 12 pct. „(3) Statul acorda premii, burse, locuri in 
tabere si alte asemenea stimulente elevilor si studentilor cu performante scolare si 
universitare, precum si cu rezultate remarcabile in educatia si formarea lor profesionala sau in 
activitati culturale si sportive”. 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Domnule consilier, trimiteti-mi, va rog, toate documentele si eu voi face adresa catre Consiliul 
Judetean Braila [...] 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Va voi inmana personal toata documentatia. 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
 
De indata ce voi primi documentele, astazi, pana in ora 16,00 le voi inainta la randul meu catre 
Consiliul Judetean. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Asadar, mergem pe varianta I.S.J. Sunteti de acord domnule consilier Capatana? 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Sigur ca da. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Propun sa votam proiectul de hotarare in forma initiala si ulterior sa elaboram proiectul pentru 
copiii de pe lista care urmeaza sa fie transmisa de catre dl consilier Capatana si asumata de 
I.S.J.. 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Multumesc domnule presedinte pentru sprijinul pe care il acordati. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  29  
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
*D-nii consilieri judeteni Botea Viorel si Necoara Ana Maria au semnalat faptul ca la acest 
proiect de hotarare nu participa la vot. 
 
Proiectul de hotarare privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de 
stat de pe raza municipiului Braila pentru  premierea elevilor si cadrelor didactice cu rezultate 
deosebite in anul scolar 2019-2020 (olimpiade scolare/competitii internationale si nationale) a 
fost aprobat  cu 29 de voturi „pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Botea 
Viorel si Necoara Ana Maria. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 346.254,15 lei, reprezentand 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Mixta Romano - 
Elena "Buna Vestire" Brăila, pentru susţinerea contribuţiei proprii  la cheltuielile 
neeligibile, pentru lucrari, in cadrul proiectului "Consolidare, restaurare, 
conservare si punere in valoare a Bisericii "Buna Vestire" Brăila", pentru 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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 346.254,15 lei, reprezentand sprijin 
financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Mixta Romano - Elena "Buna 
Vestire" Brăila, pentru susţinerea contribuţiei proprii  la cheltuielile neeligibile, pentru lucrari, in 
cadrul proiectului "Consolidare, restaurare, conservare si punere in valoare a Bisericii "Buna 
Vestire" Brăila", pentru anul 2021 a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

25. Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza 
D.A.L.I. (Documentatie de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitie: „Inlocuire invelitoare si astereala, 
reparatii sarpanta, construire trapa desfumare, amenajari  interioare PSI Corp C1 si 
Corp C6, executie instalatie paratrasnet la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii 
Vespasian Lungu Braila” 
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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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. 
(Documentatie de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitie: „Inlocuire invelitoare si astereala, reparatii sarpanta, construire trapa 
desfumare, amenajari  interioare PSI Corp C1 si Corp C6, executie instalatie paratrasnet la 
sediul Scolii Populare de Arte si Meserii Vespasian Lungu Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

26. 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 
202 D” 

 
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”:  31 
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 202 D” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

27. 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 
255 A, pe tronsonul cuprins intre km 30+000 – km 44+084” 
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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”:  31 
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 255 A, pe tronsonul cuprins intre km 
30+000 – km 44+084” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
28. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea Sectiei Unitate 
Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
29. 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 IV al anului 2020 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
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Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  21 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  10 
 
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 IV al anului 2020 a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru”. S-au 
abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea 
Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale 
Daniela -Andreia,  Pricop Cristian-Florinel, Varga Vasile-Constantin. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
30. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al 

judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de 
investitii publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl. Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Avem o solicitare care a venit astazi, din partea Spitalului Judetean Braila privind o noua 
rectificare, avizat in sedinta C.A. de vineri, pe care, cu acordul dvs. speram sa o introducem 
astazi. (In continuare, dl vicepresedinte Epureanu Ionel da citire Notei de fundamentare privind 
propunerea de includere a sumei de 50.000 lei in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 
2020 si modificarile adiacente).  
Pana in acest moment s-au primit si o serie de avizari din partea Comisiei de sanatate, 
respectiv domnii consilieri Abaseaca Mihai, Anton Gina si subsemnatul. Presupun ca ceilalti 
membri, dl Pricop Cristian si dl Capatana Marian nu au vazut mesajul respectiv. 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Grupul P.N.L. voteaza pentru acest amendament, dar din motive pe care le cunoastem, la 
rectificarea de buget ne vom abtine. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot amendamentul propus de dl vicepresedinte Epureanu Ionel. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Amendamentul propus de dl vicepresedinte Epureanu Ionel privind propunerea de includere a 
sumei de 50.000 lei in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si modificarile 
adiacente a fost aprobat in unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
  
Supun la vot proiectul de hotarare amendat. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  18 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  13 
 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului 
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe 
anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” si 13 abtineri. S-au 
abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea 
Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale 
Daniela -Andreia,  Pricop Cristian-Florinel, Varga Vasile-Constantin, Adetu Ionel, Botea Viorel 
si Toma-Broasca Virginia. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

31. Proiect de hotarare 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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
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Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului 

Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe 

anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

32. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
Bibliotecii Județene “Panait Istrati” Brăila 

 
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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii 

Județene “Panait Istrati” Brăila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

33. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
62/30 martie 2017 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu Municipiul Braila si Comuna Chiscani, in vederea constituirii 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Cooperare si Parteneriat Local a 
Statiunii Lacu Sarat 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”:  31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 62/30 martie 
2017 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Municipiul 
Braila si Comuna Chiscani, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 
Cooperare si Parteneriat Local a Statiunii Lacu Sarat Braila a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
34. Alte probleme 

 
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului 
Judetean Braila, aveti cuvantul. 

 
Daca nu, drept multumire, copiii de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului, doresc acum, la sfarsit de an sa va colinde, deoarece Consiliul Judetean a 
achizitionat pachete cu dulciuri pe care le-a transmis tuturor copiilor din centrele care apartin 
D.G.A.S.P.C. Braila. 
 
Dl. Pricop Cristian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, va rog, daca s-ar putea, din cauza programului meu, macar sedintele 
extraordinare sa fie stabilite pentru ora 9, pentru a putea participa. 

 
 
               *      
                                                 *       * 
 
  

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 21 decembrie 2020. 
 

 
 

   Intocmit, 
 
             Hazaparu Marinela 
 

 
 
 
 
 
               PRESEDINTE                                                          SECRETAR GENERAL  
           
  
  

        AL JUDETULUI,  

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