
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 31 martie 2021 

 
  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin adresa nr.6203/25.03.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in 
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.70/25.03.2021, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 31 martie 2021. 
 Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr-o platforma 
online de videoconferinta. 
 Cvorumul/participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea consilierilor judeteni 
prezenti sincron prin platforma online de videoconferinta. 

In urma verificarii conectarii pe platforma rezulta ca la sedinta sunt prezenti  28 de 
consilieri judeteni din totalul de 30 in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In 
total sunt  29  de participanti. 
 Lipseste motivat dl. consilier judetean Capatana Marian. 
Asteptam sa se conecteze si d-na consilier judetean Pascale Daniela. 
           La sedinta au fost invitati:, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetarta, Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, 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 extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 15 
februarie 2021, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 26 februarie 2021. Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
  Domnule Presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, procesul verbal al 
sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 15 februarie 2021, respectiv 
procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 februarie 
2021 au fost puse la dispozitia dvs. Pana in prezent nu au fost primite observatii, propuneri de 
modificare sau completare ale acestora, motiv pentru care va propun aprobarea lor in forma 
redactata.  

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 15 februarie 2021.  

  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi“pentru”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri: 0 

 
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 15 februarie 2021 a fost aprobat in 
unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 26 februarie 2021.  

  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri: 0 

  
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 26 februarie 2021 a fost aprobat 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 : 

 
1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in 

Adunarea Generala a Handbal Club  Dunarea Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in 
comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al 
judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de 
strategii,studii,prognoze economico-sociale - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de 
Ordine Publica Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de predare/primire a 
documentatiilor anexate la cererile depuse la Registratura generala a Consiliului 
Judetean Braila in vederea emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare, avizelor 
structurii de specialitate si avizelor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si 
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urbanism - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale 
administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului Judetean 
Braila pe anul 2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de 
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților 
Administrativ Teritoriale Insuratei si Salcia Tudor - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.6/2019 privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita 
catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a Judetului Braila, a unui 
autoturism proprietate privata a Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data de 
31.01.2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

9. Proiect de hotarare privind  aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Palatul 
Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, din proprietatea 
publica a statului in proprietatea publica a judetului Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind  aprobarea propunerii de trecere a imobilului ,,Garaj auto 
calatori” situat in municipiul Braila, Soseaua Ramnicu Sarat nr. 117, din proprietatea 
publica a statului in  proprietatea publica a judetului Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a imobilului, situat in 
municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 15C, Lot 2/1, înscris în cartea funciara nr. 
95579, aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean 
Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Raport de activitate al Comisiei pentru Protectia Copilului Braila, aferent anului 2020 
13. Alte probleme  

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

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29  

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Ordinea de zi enuntata a fost aprobata in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean 
Braila in Adunarea Generala a “Handbal Club  Dunarea Braila” 
 

Va rog sa faceti propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in 
Adunarea Generala a Handbal Club „Dunarea” Braila: 

 

*Dl vicepresedinte Epureanu Ionel il propune, in calitate de reprezentant al Consiliului 
Judetean Braila in Adunarea Generala a Handbal Club „Dunarea” Braila, pe dl consilier 
judetean Negru Marius Catalin. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Mai sunt alte propuneri? 

 

*Dl consilier judetean Varga Vasile-Constantin o propune, in calitate de reprezentant al 
Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Handbal Club „Dunarea” Braila, pe d-na 
consilier judetean Necoara Anamaria. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca nu mai sunt propuneri, rog sa pregatim si sa transmitem buletinele de vot. 
 
V-as propune ca timpul alocat acestui vot sa fie pana la terminarea sedintei, iar optiunea de 
vot sa o exprimati pe adresa dvs. de e-mail. 
 
(* Voturile consemnate la sfarsitul sedintei la proiectul de hotarare de la pct 1 de pe ordinea 
de zi sunt: dl consilier judetean  Negru Marius Catalin-22 voturi, iar d-na consilier judetean 
Necoara Anamaria-8 voturi. In acest context, dl consilier judetean  Negru Marius Catalin este 
desemnat reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Handbal Club 
„Dunarea” Braila.) 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In continuare vom trece la cel de-al doilea proiect de hotarare al ordinii de zi, pentru care, 
deasemenea se foloseste votul secret si vom proceda la fel ca la proiectul de hotarare nr.1 
inscris pe ordinea de zi, astfel: 
 

2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean 
Braila in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
secretarului general al judetului Braila 
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Va rog faceti propuneri pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in 
comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al 
judetului Braila: 
 
*Dl vicepresedinte Epureanu Ionel il propune, in calitate de reprezentant al Consiliului 
Judetean Braila in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
secretarului general al judetului Braila, pe dl consilier judetean Vaduva Dumitru, iar dl 
consilier judetean Varga Vasile-Constantin il propune pe dl. consilier judetean Botea Viorel. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Mai sunt alte propuneri? 

 
Daca nu mai sunt si alte propuneri, va rog sa pregatim si sa transmitem buletinele de vot si 
pentru acest al doilea proiect de pe ordinea de zi, respectand aceeasi procedura ca si la 
primul proiect de hotarare. 
Vor fi doua e-mail-uri separate, cu cele doua buletine de vot specifice fiecarui proiect, 
continand propunerile dvs.  
 
La sfarsitul sedintei, rog pe domnul secretar, impreuna cu secretariatul tehnic sa definitiveze 
rezultatul votarii pentru a fi comunicat. 
 
(*Voturile obtinute la poiectul de hotarare de la pct 2 de pe ordinea de zi sunt: dl consilier 
judetean  Vaduva Dumitru-23 voturi si dl. consilier judetean Botea Viorel -25  voturi. In acest 
context, d-nii consilieri judeteni  Vaduva Dumitru si Botea Viorel sunt desemnati reprezentanti 
ai Consiliului Judetean Braila in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale 
ale secretarului general al judetului Braila). 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru operativitate vom trece la dezbateri pentru urmatorul proiect de hotarare. 
 

3. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de 
strategii, studii, prognoze economico-sociale 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
 

Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 
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Proiectul de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de 
strategii,studii,prognoze economico-sociale a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
335/21.12.2020 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”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine 
Publica Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de predare/primire a 
documentatiilor anexate la cererile depuse la Registratura generala a Consiliului 
Judetean Braila in vederea emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare, avizelor 
structurii de specialitate si avizelor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si 
urbanism 

 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, o lamurire as vrea: daca documentele sunt depuse in format electronic, 
de ce mai trebuie depuse si in format letric? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Dam posibilitatea sa depuna si in format letric si persoanelor care nu detin mijloacele 
necesare sau nu stiu inca sa depuna documentele electronic, cum ar fi spre exemplu cazul 
celor mai in varsta. 
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Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 

Dar nu este obligatoriu in ambele variante.  

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Se depun si in format letric, si in format electronic.  

 

Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Atunci, cu ce ajutam la debirocratizare si digitalizare? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Este doar o etapa tranzitorie, pana cand toate persoanele vor sti sa depuna doar in format 
electronic. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 

Vis-à-vis de acest “si” dintre letric si electronic as fi avut un amendament. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Eu as spune ca este mai bine sa lasam  o perioada de tranzitie la dispozitia cetatenilor pana 
cand marea majoritate va sti sa se descurce din punct de vedere electronic. 

 

*D-na consilier judetean Pascale Daniela  a semnalat faptul ca este prezenta online la 
sedinta. In acest moment sunt, in total, 30 de participanti. 

 

Daca nu mai sunt observatii sau propuneri, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de predare/primire a documentatiilor 
anexate la cererile depuse la Registratura generala a Consiliului Judetean Braila in vederea 
emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare, avizelor structurii de specialitate si avizelor 
Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism a fost aprobat in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile 
sociale administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului 
Judetean Braila pe anul 2021  

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale 
administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului Judetean Braila pe 
anul 2021 a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale 
de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale 
Unităților Administrativ Teritoriale Insuratei si Salcia Tudor 

 

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”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ 
Teritoriale Insuratei si Salcia Tudor a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.6/2019 privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita 
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catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a Judetului Braila, a unui 
autoturism proprietate privata a Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data 
de 31.01.2025 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Cred ca s-a strecurat o greseala aici, domnule presedinte, referitor la perioada de “6 ani”. 
Suntem in 2021, plus 6 ani, rezulta anul 2027 si nu 2025 cum scrie aici. Cred ca este o 
greseala de editare. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu, acela este titlul hotararii de consiliu judetean, care nu se schimba. Noi modificam doar 
anexa. Toate masinile sunt date pana in 2025, dupa care le prelungim pe toate. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.6/2019 privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre 
Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a Judetului Braila, a unui autoturism 
proprietate privata a Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data de 31.01.2025 a 
fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Palatul 
Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, din 
proprietatea publica a statului in proprietatea publica a 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?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Palatul 
Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, din proprietatea publica a 
statului in proprietatea publica a judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului ,,Garaj 
auto calatori” situat in municipiul Braila, Soseaua Ramnicu Sarat nr. 117, din 
proprietatea publica a statului in  proprietatea publica a judetului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, la punctul anterior am inteles aceasta trecere de la un proprietar la altul, 
sa putem moderniza, dar in cazul de fata care este scopul acestui transfer de proprietate? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Acest teren a fost destinat pentru un nou punct ISU, dar asa cum stiti, s-a modernizat sediul 
ISU de pe Dorobanti. In acest sens, nemaiprezentand interes pentru ISU, vrem ca acest teren 
sa treaca din proprietatea statului cu tot ce este acolo, in proprietatea publica, dupa care, in 
momentul cand se va da hotararea de Guvern, sa luam impreuna o hotarare privitor la acel 
amplasament. In caz contrar, va ramane ca si garaj auto. 
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Sa intelegem ca nu exista nicio cerere din partea unui privat. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In momentu acesta, nu. Pentru a exista un interes trebuie sa aducem acest teren cu tot ceea 
ce exista acolo, in patrimoniul public al judetului Braila.  
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 23 

Voturi ”impotriva ”:  0 
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Abtineri:  7 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului ,,Garaj auto calatori” 
situat in municipiul Braila, Soseaua Ramnicu Sarat nr. 117, din proprietatea publica a statului 
in  proprietatea publica a judetului Braila a fost aprobat cu 23 de voturi “pentru” si 7 abtineri. 
S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea Florin -Eugen, 
Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Pascale Daniela -Andreia,  Pricop Cristian-Florinel si 
Vasile Varga Constantin. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a imobilului, 
situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 15C, Lot 2/1, înscris în cartea funciara 
nr. 95579, aflat in domeniul public al judetului Braila si 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”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a imobilului, situat in 
municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 15C, Lot 2/1, înscris în cartea funciara nr. 95579, aflat 
in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila a fost 
aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Raport de activitate al Comisiei pentru Protectia Copilului Braila, aferent anului 
2020 

 
Va rog, aveti cuvantul. 
Daca nu, rog colegii consilieri sa se inscrie la cuvant pentru  punctul „Diverse”. 
 
Daca nu exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului 
Judetean Braila, rog sa definitivam centralizarea rezultatelor voturilor. 
 
Intre timp, va anunt ca maine vom face convocarea pentru urmatoarea sedinta ordinara, in 
care va fi votat si bugetul judetului Braila pe langa alte doua/trei proiecte, in vederea demararii 
noilor investitii. 
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Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, cand luati in calcul faptul de a ne intalni si fizic in cadrul sedintelor, nu 
numai online? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Cand vom gestiona mai bine aceasta pandemie si vom avea voie, conform legii sa ne 
intalnim. Mi-as dori sa fim cu totii prezenti in sala. 
Intre timp, am reusit sa obtinem si rezultatele voturilor, pe care vi le comunic: 
Pentru primul primul proiect de hotarare: 
Dl consilier judetean  Negru Marius Catalin- 22 voturi; 
D-na consilier judetean Necoara Anamaria-8 voturi.  
In acest context, dl consilier judetean  Negru Marius Catalin a fost desemnat reprezentant al 
Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Handbal Club „Dunarea” Braila. 
 
Pentru cel de-al doilea proiect de hotarare: 
Dl consilier judetean  Vaduva Dumitru-23 voturi; 
Dl. consilier judetean Botea Viorel -25  voturi. 
 In acest context, d-nii consilieri judeteni  Vaduva Dumitru si Botea Viorel au fost desemnati 
in calitate de reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila in comisia de evaluare a a 
performantelor profesionale individuale ale secretarului general al judetului Braila. 

 
      *      
                                  *          * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31.03. 2021. 
 
 
 

   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 31 martie 2021 
 

 
 
 

    
    1.  Dan Draguta- Director executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara 
    2.  Dutu Mioara – Director executiv al Directiei Administratie Publica, Contencios 
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