
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 16 noiembrie 2022 
 
 

Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin adresa nr. 25919/15.11.2022, transmisa fiecarui consilier judetean 
in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 581/15.11.2022, a fost 
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 16 noiembrie 2022. 

Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr-o 
platforma online de videoconferinta. 

Cvorumul/participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea consilierilor judeteni 
prezenti sincron prin platforma online de videoconferinta. 

In urma verificarii conectarii pe platforma rezulta ca la sedinta sunt prezenti 27 
membri din 31 membri in functie. 

Lipsesc urmatorii consilieri judeteni: Capatana Marian, Cirligea Eugen, Cortez 
Vasile si Pricop Cristian. 
 La sedinta au fost invitati: Directorul Executiv al Directiei Administratie Publica, 
Contencios,  Directorul Executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 
Directorul Executiv al Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Seful Serviciului de Monitorizare 
al Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, 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 ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 1/2022 la Contractul 
de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale în Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere 
căi publice în Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022 din cadrul Proiectului 
“Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila”si acordarea 
unui mandat special domnului Francisk – Iulian Chiriac, reprezentant de drept 
al Judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila, in calitate de Presedinte al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNĂREA” Brăila sa semneze 
Actul aditional nr. 1/2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 
 

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.188/26 iulie 2022 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau 
pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii „Reabilitarea 
santurilor prin realizarea de rigole carosabile si a benzilor de incadrare, 
tronsoane intre strazile Gradinarilor – Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor – 
Islazului” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
 

 
 



Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, va propun spre aprobare ordinea de zi. 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi  a sedintei extraordinare din data de 16.11.2022 a fost aprobata in 
unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 1/2022 la Contractul 
de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în 
Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în 
Municipiul Brăila numarul 360/07.06.2022 din cadrul Proiectului “Sistem de 
management integrat al deseurilor in judetul Braila”si acordarea unui mandat special 
domnului Francisk – Iulian Chiriac, reprezentant de drept al Judetului Braila prin 
Consiliul Judetean Braila, in calitate de Presedinte al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “ECO DUNĂREA” Brăila sa semneze Actul aditional nr. 1/2022 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
*Dl consilier judetean Negru Marius Catalin a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare 
nu va participa la vot. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 26 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 1/2022 la Contractul de 
delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul 
Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice în Municipiul Brăila 
numarul 360/07.06.2022 din cadrul Proiectului “Sistem de management integrat al 
deseurilor in judetul Braila”si acordarea unui mandat special domnului Francisk – Iulian 
Chiriac, reprezentant de drept al Judetului Braila prin Consiliul Judetean Braila, in calitate de 
Presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNĂREA” Brăila sa semneze 
Actul aditional nr. 1/2022 a fost aprobat cu 26 de voturi “pentru”. Dl consilier judetean Negru 
Marius Catalin nu a participat la vot.  
 
 



 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.188/26 iulie 2022 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii „Reabilitarea santurilor prin 
realizarea de rigole carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane intre strazile 
Gradinarilor – Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor – Islazului” 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.188/26 iulie 
2022 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna 
Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de 
investitii „Reabilitarea santurilor prin realizarea de rigole carosabile si a benzilor de 
incadrare, tronsoane intre strazile Gradinarilor – Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor – 
Islazului” fost aprobat in unanimitate.  
 

* 
                                             *        * 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
   Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 16 noiembrie 2022. 
 
 

Intocmit, 
Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
    PRESEDINTE,        SECRETAR  GENERAL  

       AL JUDETULUI,  
 
Chiriac Francisk-Iulian          Priceputu Dumitrel  
 
 
 
 
 
P.V. 2 ex. 


