CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES-VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 10 februarie 2022

Sedinta este deschisa de Presedintele Consiliului Judetean Braila:

In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta
nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin adresa nr.3272/08.02.2022,
transmisa fiecarui consilier judetean in baza Dispozitiei Presedintelui
Consiliului Judetean Braila nr.68/08.02.2022, a fost convocat Consiliul
Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 10 februarie 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 29 membri din 31 membri in functie.
Lipsesc nemotivat urmatorii consilierii judeteni: Dumitru Aurel si VladPascale Daniela Andreia.
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administratie Publica,
Contencios, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara,
Directorul Adjunct al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara,
Directorul Executiv al Directiei Tehnice si Lucrari 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 trecerii Incintei nr. 5 din
imobilul Aeroport Ianca, situat in Orasul Ianca, Judetul Braila, din
domeniul public al Judetului Braila in domeniul public al statului, in
vederea darii in administrarea Ministerului Transporturilor si

Infrastructurii prin Aeroclubul Romaniei pentru realizarea obiectivului de
investitie de utilitate publica si interes national “Aeroclub teritorial in
Judetul Braila”- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general si a cererii
de finanțare actualizată ca urmare a elaborării devizului general pentru
obiectivul de investitii: ”Modernizare drum judetean DJ 212 B, judetul
Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian:
Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru?
Impotriva?Abtineri?
Ordinea de zi este aprobata in unanimitate.
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian:
Va propun sa folosim ca modalitate de vot, votul deschis, prin ridicarea
mainii.
Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari.
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii Incintei nr. 5 din
imobilul Aeroport Ianca, situat in Orasul Ianca, Judetul Braila, din
domeniul public al Judetului Braila in domeniul public al statului, in
vederea darii in administrarea Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii prin Aeroclubul Romaniei pentru realizarea obiectivului de
investitie de utilitate publica si interes national “Aeroclub teritorial in
Judetul Braila”
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian:
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 aprobarea trecerii Incintei nr. 5 din imobilul Aeroport Ianca,
situat in Orasul Ianca, Judetul Braila, din domeniul public al Judetului Braila in domeniul
public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii prin Aeroclubul Romaniei pentru realizarea obiectivului de investitie de utilitate
publica si interes national “Aeroclub teritorial in Judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate.

2.
Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general si a cererii
de finanțare actualizată ca urmare a elaborării devizului general pentru
obiectivul de investitii: ”Modernizare drum judetean DJ 212 B, judetul
Braila”
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian:
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 aprobarea devizului general si a cererii de finanțare
actualizată ca urmare a elaborării devizului general pentru obiectivul de investitii:
”Modernizare drum judetean DJ 212 B, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate.
*
*

*

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise
lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 10
februarie 2022.
Intocmit,
Straton Cristina

PRESEDINTE,
Chiriac Francisk-Iulian

SECRETARUL GENERAL
AL JUDETULUI,
Priceputu Dumitrel

