
 

 

 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 30 iulie 2020 
  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin adresa nr. 14838/24.07.2020, transmisa fiecarui consilier judetean 
in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.197/24.07.2020, a fost 
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 30 iulie 2020. 
 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 33 membri in functie. 
  
Nu s-au conectat la platforma online urmatorii consilierii judeteni: Badiu Titi, Chiru Laurentiu 
si Danaila Zaharia Alexandru, iar d-na consilier judetean Draghincescu Simona si-a depus 
demisia. 
           La sedinta au fost invitati:, Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, 
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, Directorul DGASPC Braila, Directorul Scolii 
Populare de Arta si Meserii „Vespasian Lungu”, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu 
si Evidenta Bugetarta, Directorul Adjunct al Directiei Administratie Publica, Contencios, 
Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, Directorul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, 
Seful Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, Seful Biroului 
Resurse Umane, Salarizare, Arhitect Sef 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 ordinare din data de 30 iunie 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 30 iunie 2020 a fost pus la 
dispozitia dvs. Pana in acest moment nu s-au primit observatii sau propuneri de modificare 
sau completare a acestuia, drept consecinta, va propun aprobarea lor in forma redactata.  

  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 30 iunie 2020.  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?   

Abtineri?  



2 
 

 

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 
  
*Dl consilier judetean Lungu Danut, a facut precizarea ca, desi nu este conectat si vizual la 
platforma online prin care se desfasoara sedinta, a votat “pentru”. 
 
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 30 iunie 2020 a fost votat in 
unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Am rugamintea la ceilalti colegi care se afla in aceeasi situatie, conectati doar audio, sa faca 
aceeasi precizare (referitoare la modul cum voteaza). 
 
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 constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier județean al doamnei  Draghincescu Simona și 
declararea “vacant” a locului deținut - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de buget-
finante, administrarea domeniului public si privat al judetului - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. 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 

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.121/28 mai 
2020 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de 
organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila- 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati 
desfasurate, precum si unele facilitati pentru anul scolar 2020-2021, a Planurilor de 
invatamant pentru anul scolar 2020-2021 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate 
cu titlu gratuit, in scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor  la viata 
culturala ”  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Locuintei protejate pentru victimele violentei domestice ,,Venus’’ organizat in  cadrul  
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila- initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Chiriac Francisck-
Iulian presedinte al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de 
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Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice “Braila Gaz”  - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare in lot nr.1 si lot nr.2 a 
imobilului in suprafata de 5376 mp, situat in orasul Ianca, cvartal 20, parcela 887, si 
transmiterea din domeniul public al judetului Braila, in domeniul public al orasului Ianca, a 
lotului nr.2 in suprafata de 217 mp - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

10. 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 si reamenajare spatii interioare din imobilul 
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, situat in mun. Braila,str. R.S.Campiniu, nr. 21” - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.51/2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila -Consiliul 
Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila 
in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2020 - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea 
valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect 
înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 
Sutesti” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca 
pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate 
având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ 
– teritorială Surdila Gaiseanca” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru cofinanțarea 
valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect 
înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 
Ciresu, cu satele componente Ciresu, Batogu, Scarlatesti si Vultureni, judetul Braila” - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local al comunei Surdila Greci pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca 
obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – 
teritorială Surdila Greci” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare drum comunal 57, km 29+200 – km 30+200, 
Agaua – Stoienesti, comuna Frecatei, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str Rm Sarat prin realizarea unor rigole 
carosabile, tronsoane: str. Luncii – Baltii, respectiv str. Prunilor – Lalelelor in com Jirlau, 
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jud Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat 
public in vederea reducerii consumului de energie electrica in comuna Stancuta, judetul 
Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local al comunei Surdila Greci pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de amenajare peisagistica, 
strada Principala, comuna Surdila Greci” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

20. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
144/28.05.2020 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, cu Comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinantarea si 
realizarea obiectivului de investitii “Desfiintare partiala, extindere si reabilitare camin 
cultural, sat Mihai Bravu, comuna Victoria, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

21. 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 II al anului 2020  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

22. 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 estimarile pe anii 2021-2023- initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

23. Proiect de hotarare privind redistribuirea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii 
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2020 - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 370.405,00 lei, reprezentand 
sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Mixta Romano - Elena 
"Buna Vestire" Braila, pentru sustinerea contributiei proprii la cheltuielile neeligibile, 
pentru lucrari, in cadrul proiectului “Consolidare, restaurare, conservare si punere in 
valoare a Bisericii “Buna Vestire” Braila”, pentru anul 2020 - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

25. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Botea 
Petre-Bogdan - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

26. Raport activitate pentru perioada iulie 2018- iunie 2019 al domnului consilier judetean 

Varga Vasile Constantin 

27. Raport activitate pentru perioada ianuarie 2019- decembrie 2019 al domnului consilier 

judetean Munteanu Dumitru 

28.   Alte probleme 
 
Daca sunt observatii sau propuneri, 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Referitor la  ordinea de zi, am primit astazi o solicitare din partea d-nei Marin Carmen…as 
propune ca proiectul cu nr. 25 sa fie scos de pe ordinea de pana la clarificarea situatiei, 
astfel incat, in sedinta urmatoare sa putem valida urmatorul consilier judetean din partea 
P.N.D.  
 
Asadar, supun la vot scoaterea de pe ordinea  de zi a proiectului de hotarare cu nr. 25. 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 

Amendamentul referitor la scoaterea de pe ordinea  de zi a proiectului de hotarare cu nr. 25 
privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Botea Petre-Bogdan a fost 
aprobat in unanimitate. 
 

Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, am si eu o propunere la ordinea de zi. Va rog ca aceasta sa fie 
modificata si proiectul de hotarare cu nr 25 privind validarea mandatului de consilier judetean 
al domnului Botea Petre-Bogdan sa fie introdus la pozitia a doua de pe ordinea de zi, asa 
cum s-a procedat de fiecare data la toti consilierii, din respect pentru ei si pentru a putea sa 
voteze la aceasta sedinta. Cred ca este normal ca dl Botea sa fie trecut la nr. 2 de pe 
ordinea de zi ca si proiect, sa poata intra pe deplin in drepturi. 
 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Proiectul respectiv a fost scos deja de pe ordinea de zi. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Tinand cont ca astazi a venit abia solicitarea d-nei Marin Carmen, si fiind si ultimul proiect de 
pe ordinea de zi, acesta a fost scos iar situatia se va regla in sedinta viitoare si va fi primul 
proiect in cadrul acelei sedinte. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Supun la vot ordinea  de zi modificata 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 

*Dl consilier judetean Lungu Danut, a facut precizarea ca a votat “pentru”. 
 
Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 30 iulie – modificata, a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei  Draghincescu Simona 
și declararea “vacant” a locului deținut 

 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

*Dl consilier judetean Lungu Danut, a facut precizarea ca de acum incolo va semnala votul 
doar atunci cand va fi “impotriva” sau se va abtine. 
 
Proiectul de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier județean al doamnei  Draghincescu Simona și declararea 
“vacant” a locului deținut a fost aprobat  in unanimitate 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
2. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de 
buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
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Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Proiectul de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al judetului a fost aprobat  in unanimitate 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
3. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii  componentei Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
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, presedinte:  
 
4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.121/28 mai 2020 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a 
Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii 
“Vespasian Lungu” Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul, 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
As vrea sa vin aici cu un amendament, tinand cont de faptul ca aceste taxe ale Scolii 
Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu”... 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Aceste discutii le vom avea cand vom supune dezbaterii proiectul de hotarare referitor la 
taxe. Acum discutam despre Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare 
de Arte si Meserii “Vespasian Lungu”. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Imi cer scuze, se aude cu intrerupere. Voi interveni la proiectul cu nr. 5 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
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.121/28 mai 
2020 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare 
si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila a fost aprobat  
in unanimitate 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati 
desfasurate, precum si unele facilitati pentru anul scolar 2020-2021, a Planurilor de 
invatamant pentru anul scolar 2020-2021 si a Manifestarilor cultural artistice 
desfasurate cu titlu gratuit, in scopul cresterii gradului de acces si participare a 
cetatenilor  la viata culturala ”   

 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, as propune un amendament, tinand cont de situatia data de aceasta 
pandemie,  foarte multe persoane au ramas fara locuri de munca sau au fost trimisi in somaj 
tehnic…eu propun, in aceasta perioada, reducerea acestor taxe la jumatate, pentru a sprijini 
parintii si pentru a-si indemna copiii se sa  se  inscrie   la diferite cursuri si mai apoi, in functie 
de cum va evolua situatia, sa revenim, daca este cazul, la taxele initiale.  
Aceste taxe sunt in jur de 650 de lei si unii copii, din cauza situatiei in care se afla parintii nu 
mai au aceasta posibilitate si este pacat sa piarda aceste cursuri. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Nota de fundamentare si proiectul de hotarare s-au a flat in transparenta decizionala, 
conform legii, timp in care parintii puteau sa intervina cu propuneri. Nota de fundamentare 
reflecta situatia reala. Au fost facilitati si pentru aceste taxe, au fost reduse. Dupa cum bine 
stiti, P.N.L. a depus la sediul Consiliului Judetean un proiect privind reducerea taxelor si 
acordarea ajutoarelor de minimis. Documentatia a fost transmisa mai departe la Consiliul 
Concurentei, iar cand vom primi raspuns  vom stabili ce este de facut. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Noi suntem cei care hotaram. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Noi suntem cei care hotaram si supun la vot amendamentul dvs. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, dvs. induceti in eroare. Ce legatura are Consiliul Concurentei cu 
propunerea colegului? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Exista niste prevederi legale in acest sens. 
Pentru a regla aceasta situatie, propun sa hotaram prin vot. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Dati-mi 2 secunde, sa argumentez propunerea. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Ati argumentat. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Nu imi spuneti dvs. cat sa vorbesc. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Eu va dau cuvantul. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, cu tot respectul, noi putem sa hotaram. De aceea am fost alesi de 
cetateni, tocmai pentru a-i reprezenta. Tinand cont de faptul ca foarte multi parinti au situatii 
dificile, poate nu au posibilitatea sa acceseze online aceste site-uri, este normal ca noi, cei 
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care putem sa votam pentru ei, sa facem in asa fel incat sa-i sprijinim. Tinand cont de faptul 
ca mai sunt atatea proiecte prin care ajutam fel si fel de institutii, consider ca acest calcul al 
celor de la Scoala “V. Lungu” este corect, dar nu este batut in cuie. Noi, de fiecare data am 
ajutat aceasta institutie. Putem sa-i ajutam prin alte metode. Nu cred ca aceasta institutie sta 
in acesti bani....si Consiliul Judetean putea sa aduca din chirii mai multe beneficii si nu a 
facut-o (...) 
Insist sa-i sprijinim pe acesti copii sa-si poata continua cursurile, cei care au aptitudini. 
 
*Dl consilier judetean Chiru Laurentiu a semnalat faptul ca este prezent online. Din acest 
moment, la sedinta participa 30 de consilieri judeteni. 
 
D-na Banica Carmen, consilier judetean: 
 
Daca vreti sa-i ajutati pe acesti copii, propuneti Guvernului sa mareasca alocatia. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot amendamentul propus de dl consilier judetean 
Nechita Ovidiu la proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 11 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 19 

 

Amendamentul d-lui consilier judetean Nechita Ovidiu privind reducerea la jumatate a taxelor 
pentru diferite cursuri ale Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” nu a fost 
aprobat. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Francisk Iulian Chiriac, Epureanu 
Ionel, Banica Carmen, Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chirsanov Mihai, Dobrota Marius, 
Dumitru Aurel, Gheorghe Lucia-Nicoleta, Mortu  Viorel, Munteanu  Dumitru, Rusu Ion, Serbu 
Dan Lucian, Vaduva Dumitru, Murea Catalin Dan, Turiac George, Capatana Marian, Adetu 
Ionel si Botea Viorel.  

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 26 

Voturi ”impotriva”:  1 

Abtineri: 3 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati desfasurate, 
precum si unele facilitati pentru anul scolar 2020-2021, a Planurilor de invatamant pentru 
anul scolar 2020-2021 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu titlu gratuit, in 
scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor  la viata culturala”  a fost cu 26 
de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si 3 abtineri. 
 A votat „impotriva” dl consilier judetean Nechita Ovidiu. S-au abtinut de la vot d-nii consilieri 
judeteni: Botea Viorel, Capatana Marian si Lungu Danut. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Locuintei protejate pentru victimele violentei domestice ,,Venus’’ 
organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Locuintei protejate pentru victimele violentei domestice ,,Venus’’ organizat in  cadrul  Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat  in unanimitate 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat  in unanimitate 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
8. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Chiriac 
Francisck-Iulian presedinte al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice “Braila Gaz”   
 
Va rog, aveti cuvantul, 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Eu vad in proiectul de hotarare ca s-a invocat adresa cu nr.  12.658/2020 prin care Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice “Braila Gaz” solicita aprobarea acordului 
favorabil cu privire la acordarea unui mandat special presedintelui Consiliului Judetean 
Braila, in calitate de reprezentant legal al judetului Braila in adunarea generala a asociatiei. 
Corect? 
In afara de acest document, mai exista si altele? 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
Statutul asociatiei. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Cand ati invocat aceasta adresa ati citit ce scrie in aceasta adresa?... Este adresa care sta la 
baza numirii D-lui Presedinte al Consiliului Judetean pentru a-i mai acorda un mandat 
special. 
Stiti catre cine este adresata solicitarea?  
 
*Dl consilier judetean Nechita Ovidiu, da citire unui fragment din adresa mentionata. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Stiti catre cine este adresata solicitarea? Catre dl primar. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
Solicitarea se adreseaza in egala masura si d-lor primari dar si d-lui presedinte. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Aveti vreun amendament? 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Vreau sa stabilim. 
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Ca sa vin cu un amendament, trebuie ca dl secretar sa-mi spuna ce este corect si ce nu este 
corect. Vreau sa votez in cunostinta de cauza. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
De ce nu ati stabilit la comisie? Nu inteleg care este intrebarea dvs. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Nu este o intrebare vreau o lamurire, anume ca aceasta solicitare este adresata presedintelui 
consiliului judetean. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului: 
 
Dati-mi voie sa va lamuresc… 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Va mai citesc inca o data si sa-mi spuneti parearea dvs. de jurist. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Ii dati voie d-lui secretar sa va lamureasca?  
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Nu sunteti avocat. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Sunt presedintele Consiliului Judetean Braila si va rog sa-l lasati pe dl secretar sa va 
lamureasca. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
Domnule consilier, potrivit statutului si a legislatiei aplicabile in aceasta situatie, 
reprezentantii u.a.t.-urilor - membre in cadrul asociatiei sunt primarii, respectiv presedintele 
Consiliului Judetean Braila. Adresa a fost transmisa catre u.a.t.-uri si catre reprezentantii 
acestora. Este de la sine inteles. Este o exprimare nefericita, dar acest lucru nu impiedica 
aplicarea prevederilor legale si cele ale statutului asociatiei. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 22 

Voturi ”impotriva”:  7 

Abtineri: 0 

 

Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Chiriac Francisck-
Iulian presedinte al Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice “Braila Gaz”  a fost aprobat  cu 22 de voturi 
„pentru” si 7 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Chiru 
Laurentiu, Da Ros Mario-Spiridon, Lungu Danut, Mitache Gicu, Nechita Ovidiu, Pascale 
Alfredo si  Sirbu Marian. Nu a participat la vot Bordea Daniela, 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare in lot nr.1 si 
lot nr.2 a imobilului in suprafata de 5376 mp, situat in orasul Ianca, cvartal 20, parcela 
887, si transmiterea din domeniul public al judetului Braila, in domeniul public al 
orasului Ianca, a lotului nr.2 in suprafata de 217 mp 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, in urma raspunsului d-lui secretar, am un amendament de facut. 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, chiar daca aveti o disputa cu cineva, nu va grabiti...Uitati-va pe eran si 
veti vedea ca acolo exista o solicitare de cuvant de la proiectul anterior. 
Sa nu ne batem joc. Haideti sa respectam procedura incercati sa luati in considerare 
propunerile tutror consilierilor judeteni. Nu am timp sa vorbesc. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Nu ne batem joc, dar atata timp cat votul a fost dat, iar lamurirea a fost foarte clara, nu mai 
are rost sa revenim.  
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, votul nu a fost exprimat, eu nu mi-am expus amendamentul. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Discutam pe proiectul la care ne aflam in prezent. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, eu aveam o propunere pentru o alta persoana care sa ne reprezinte. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Si de ce nu ati facut-o? 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Pentru ca nu mi-ati dat voie, mi-ati inchis microfonul. 
Nu doresc sa am discutii contradictorii. Mi-ati spus ca, in urma raspunsului primit de la dl 
secretar, sa vin cu un amendament. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
V-am intrebat la momentul respectiv daca aveti vreun amendament si ati spus ca vreti 
lamuriri. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Uitati-va pe inregistrare...v-am spus ca am un amendament, dar ca, voi veni cu acesta in 
urma raspunsului d-lui secretar. Dupa ce dl secretar mi-a spus parerea d-lui, voiam sa vin cu 
amendamentul. Lucru pe care nu mi-ati dat posibilitatea sa-l fac. Eu am o propunere pentru  
o alta persoana. Consider ca dvs. nu sunteti persoana potrivita sa va dam un mandat 
special. Vreti sa fiti cu forta? Aveti interese anume? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Nu, domnule consilier. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Atunci, de ce nu vreti sa intrati intr-o confruntare cu o persoana pe care eu o consider ca 
facand fata cu brio la acest proiect si sa ne reprezinte. Nu se poate sa puneti pumnul in gura 
si sa opriti microfonul. Nu am jignit, am respectat regulamentul...Chiar asa va bateti joc de 
cetateni? 
De ce trebuie sa fiti dvs. musai, reprezentantul nostru? Noi hotaram... 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Supun la vot proiectul de hotarare pe care l-am enuntat.  
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, permiteti-mi sa ma retrag din sedinta. Nu este respectat regulamentul. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
In semn de protest nu voi mai vota nimic. 
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Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Si eu ma retrag.  
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Voiam sa va adresez dvs. o intrebare pe o chestiune foarte limpede: a fost lansat in 
consultare publica proiectul privind retelele inteligente de distributie a gazului...Nu pot sa 
vorbesc. Nu se poate asa. Ma scuzati, eu ma retrag. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Va rog sa consemnati ca si eu ma retrag din sedinta atata timp cat dvs. puneti monopol si va 
impuneti cu forta. E o rusine pentru judet ca dvs. sa mergeti in mod fortat acolo. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Nu ma impun cu forta, ci cu votul consilierilor. 
Vad ca ati intrat in campanie. 
Este de drept reprezentantul. 
 
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 aprobarea propunerii de dezmembrare in lot nr.1 si lot nr.2 a 

imobilului in suprafata de 5376 mp, situat in orasul Ianca, cvartal 20, parcela 887, si 

transmiterea din domeniul public al judetului Braila, in domeniul public al orasului Ianca, a 

lotului nr.2 in suprafata de 217 mp a fost aprobat  cu 27 de voturi „pentru”. Nu au participat la 

vot d-nii consilieri judeteni Capatana Marian, Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 

*Dl consilier judetean Sirbu Marian a solicitat sa se consemneze in procesul verbal de 
sedinta ca nu va mai vota la niciun proiect de hotarare care va urma, in semn de protest la 
atitudinea sfidatoare a presedintelui vis-a-vis de consilierii judeteni, pe care nu ii lasa sa-si 
exprime amendamentele. 
 
Dl Turiac George, consilier judetean: 
 
Va rog sa reveniti la punctul 5, iar daca vrea vreun  coleg sa faca un amendament, lasati-l. 
 De asemenea, lasati-l si pe dl Capatana sa vorbeasca. 
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Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, chit ca a fost  o greseala de exprimare, cred ca s-ar fi putut repara 
printr-o rectificare a d-lui secretar. Este vorba despre o greseala minora. 
 
Dl Turiac George, consilier judetean: 
 
Lasati-l si pe dl Capatana sa vorbeasca. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Dl consilier Capatana poate sa vorbeasca ori de cate ori doreste. 
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, este o greseala minora, faceti o rectificare, macar verbal si se va trece 
cu vederea peste greseala de exprimare. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
Titlul proiectului de hotarare este cel corect. 
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Faceti o completare, in sensul ca este vorba strict de presedintele consiliului judetean si nu 
de primar. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Asta voiam sa cer si eu in amendament, plus altceva. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Trecem mai departe, suntem la punctul 10. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
10. 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 si reamenajare spatii interioare 
din imobilul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, situat in mun. Braila,str. 
R.S.Campiniu, nr. 21” 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, imi puteti spune cate voturi au fost la proiectul anterior? 
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Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
Nu ati participat la vot dvs. ...nici  dl consilier Capatana Marian. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 27 

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 si reamenajare spatii interioare din imobilul 
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, situat in mun. Braila,str. R.S.Campiniu, nr. 21” a fost 
aprobat  cu 27 de voturi „pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Capatana 
Marian, Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
11. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.51/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului 
Braila -Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii 
locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru 
anul 2020 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.51/2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului Braila -Consiliul 
Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in 
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vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2020 a fost cu 28 de voturi 
„pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Capatana Marian, Nechita Ovidiu si 
Sirbu Marian. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate 
având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea 
administrativ – teritorială Sutesti” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 26 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea valorii 

achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea 

sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Sutesti” a fost 

aprobat  cu 26 de voturi „pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Bordea 

Daniela, Capatana Marian, Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila 
Gaiseanca pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de 
fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în 
unitatea administrativ – teritorială Surdila Gaiseanca” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
 
*Dl Secretar General al Judetului a semnalat faptul ca dl consilier Capatana Marian s-a 
reconectat online la sedinta, dar nu si-a confirmat si intentia de a participa la sedinta. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Domnule consilier, votati? 
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Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule secretar, am revenit in sedinta, nu stiu daca a trecut intre timp proiectul de 
hotarare ce vizeaza rectificarea la buget  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Nu a trecut, ne aflam la punctul 13. 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Pentru oamenii care sufera, imi trec peste suparare si revin in sedinta... 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Suntem la proiectul cu nr. 13. 
Daca nu sunt discutii, 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 aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca 

pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având 

ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – 

teritorială Surdila Gaiseanca” a fost aprobat cu 27 de voturi „pentru”. Nu au participat la vot 

d-nii consilieri judeteni Bordea Daniela, Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate 
având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea 
administrativ – teritorială Ciresu, cu satele componente Ciresu, Batogu, Scarlatesti si 
Vultureni, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
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Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru cofinanțarea valorii 

achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea 

sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Ciresu, cu satele 

componente Ciresu, Batogu, Scarlatesti si Vultureni, judetul Braila” a fost aprobat cu 27 de 

voturi „pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Bordea Daniela, Nechita Ovidiu 

si Sirbu Marian. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  

15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local al comunei Surdila 
Greci pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de 
fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în 
unitatea administrativ – teritorială Surdila Greci” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local al comunei Surdila Greci pentru 

cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca 

obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 

Surdila Greci” a fost aprobat cu 27 de voturi „pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri 

judeteni Bordea Daniela, Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare drum comunal 57, km 
29+200 – km 30+200, Agaua – Stoienesti, comuna Frecatei, judetul Braila”  

 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinanțarea și 

realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare drum comunal 57, km 29+200 – km 30+200, 

Agaua – Stoienesti, comuna Frecatei, judetul Braila” a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. 

Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Nechita Ovidiu Sirbu Marian. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str Rm Sarat prin 
realizarea unor rigole carosabile, tronsoane: str. Luncii – Baltii, respectiv str. Prunilor 
– Lalelelor in com Jirlau, jud Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str Rm Sarat prin realizarea unor rigole 
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carosabile, tronsoane: str. Luncii – Baltii, respectiv str. Prunilor – Lalelelor in com Jirlau, jud 
Braila” a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni 
Nechita Ovidiu Sirbu Marian. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizarea si eficientizarea 
sistemului de iluminat public in vederea reducerii consumului de energie electrica in 
comuna Stancuta, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 

 

Domnule secretar, aveti datoria ca sa anuntati, la fiecare proiect in parte Eu nu am votat la 
proiectul trecut.Va rog sa specificati de fiecare data. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Vreti nominal? 

 

Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 

 

Este obligatia d-lui secretar sa anunte cate voturi au fost “pentru”, cate voturi “impotriva” si 
cine nu a votat, ca sa se mentioneze in procesul-verbal. 

La proiectul trecut ati spus ca a fost “unanimitate”. Eu nu am votat. Va rog sa specificati de 
fiecare data. Asa spune legea. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Domnule consilier, exact asa cum a procedat dl consilier Lungu de a face precizarea verbal 
si de a anunta votul, asa tebuia sa faceti si dvs. ori, dvs. nu ati spus nimic. 
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Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 

 

Este datoria d-lui secretar sa consemneze cum a fost votul. Scrie in lege, nu o spun eu. 

 

Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 

Scrie in lege, domnule consilier, dar dvs, cand a fost vorba de “voturi impotriva”, nu ati 
anuntat. 

 

Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 

 

Dl presedinte, la proiectul trecut a spus ca a fost “unanimitate”. Din punctul meu de vedere 
dar si legal, “unanimitate” inseamna ca toti cei prezenti la sedinta, isi exprima votul. 

Va rog frumos sa spuneti de fiecare data, cate voturi au fost “pentru”, cate voturi “impotriva” 
si cine nu a votat. Asa cum spuneti de fiecare data ca d-na Bordea nu participa la vot, este 
de datoria dvs. sa spuneti pentru fiecare consilier in parte. 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat 
public in vederea reducerii consumului de energie electrica in comuna Stancuta, judetul 
Braila” a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni 
Nechita Ovidiu Sirbu Marian. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Vom anunta pentru fiecare proiect in parte, cate voturi “pentru”, cate voturi “impotriva” si cine 
nu voteaza… 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local al comunei Surdila 
Greci pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de amenajare 
peisagistica, strada Principala, comuna Surdila Greci” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Domnule consilier Nechita, cum votati? 
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Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 

 
Am spus ca nu particip la vot si acest lucru sa se consemneze de fiecare data in procesul-
verbal…iar dl secretar sa anunte. 
 
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 

Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 

Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local al comunei Surdila Greci pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de amenajare peisagistica, strada 

Principala, comuna Surdila Greci” a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Nu au participat la 

vot d-nii consilieri judeteni Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
20. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
144/28.05.2020 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, cu Comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Desfiintare partiala, extindere si 
reabilitare camin cultural, sat Mihai Bravu, comuna Victoria, judetul Braila”  

 
Va rog, aveti cuvantul, 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Sa se consemneze ca d-nii consilieri Nechita Ovidiu si Sirbu Marian nu participa la vot. 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
144/28.05.2020 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, 
cu Comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinantarea si realizarea 
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obiectivului de investitii “Desfiintare partiala, extindere si reabilitare camin cultural, sat Mihai 
Bravu, comuna Victoria, judetul Braila”  a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Nu au 
participat la vot d-nii consilieri judeteni Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

21. 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 II al anului 2020 

 
Va rog, aveti cuvantul, 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
De asemenea, sa se consemneze ca d-nii consilieri Nechita Ovidiu si Sirbu Marian nu 
participa la vot. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 20 
Voturi ”impotriva”:  8 
Abtineri: 0 
 
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 II al anului 2020 a fost aprobat cu 20 de voturi „pentru” si 8 voturi 
„impotriva”. Au votat „impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Chiru Laurentiu, Da Ros Mario-
Spiridon, Enuta Ionel, Lungu Danut, Mitache Gicu, Pascale Alfredo, Vacu Adrian Catalin si 
Varga Vasile-Constantin. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Nechita Ovidiu si 
Sirbu Marian. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
22. 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 estimarile pe anii 2021-2023 

 
Va rog, aveti cuvantul, 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, propun un amendament pe care il lansez domnilor consilieri, in baza 
unei solicitari pe care S.J.U Braila a adresat-o Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala in 
data de 29.07.2020. 
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*In continuarea discursului, dl consilier judetean da citire unui fragment din adresa 
mentionata, prin care, Spitalul Judetean Braila face referire la necesitatea achizitionarii in 
regim de urgenta a 4 aparate E.K.G. cu 12 canale, respectiv necesitatea aprobarii unui 
amendament, in cadrul prezentei sedinte ordinare, privind modificarea programului de 
investitii cu surse de finantare “transferuri de la Consiliul Judetean Braila”. 
De asemenea, a mai precizat dl consilier, in cazul in care este nevoie de alte lamuriri si 
informatii, acestea vor fi puse la dispozitie. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot amendamentul la proiectul de hotarare, propus de dl 
consilier Capatana Marian. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
Sunt 28 de voturi „pentru”, iar d-nii consilieri Nechita Ovidiu si Sirbu Marian nu participa la 
vot. 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Amendamentul la 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 estimarile pe anii 2021-2023 a fost aprobat cu 28 de voturi 
„pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare amendat 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
Sunt 28 de voturi „pentru”, iar d-nii consilieri Nechita Ovidiu si Sirbu Marian nu participa la 
vot. 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
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 estimarile pe anii 2021-2023 - amendat-  a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. 
Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Stiam de aceasta problema de ieri, este datoria presedintelui consiliului de administratie, dl 
dr Capatana. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Ma scuzati, cine este presedintele comisiei de administratie? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Dl dr. Capatana-presedinte de sedinta. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Mai informati-va. Presedinte de comisie. Dvs. ati spus presedinte al consiliului de 
administratie. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Este si al consiliului de administratie. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Eu stiu ca este dl secretar. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
A fost... 
Voiam sa va spun ca, daca va mai fi nevoie si cu ajutorul dvs. vom face sedinta 
extraordinara, pentru a mai regla diferite situatii financiare, atunci cand va fi nevoie. 
 
23. Proiect de hotarare privind redistribuirea pe unitati administrativ teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate 
finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2020 

 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
Sunt 28 de voturi „pentru”, iar d-nii consilieri Nechita Ovidiu si Sirbu Marian nu participa la 
vot. 
 
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Proiectul de hotarare privind redistribuirea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii 
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pentru anul 2020 a fost aprobat cu 28 de 
voturi „pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
24. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 370.405,00 lei, 
reprezentand sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Mixta 
Romano - Elena "Buna Vestire" Braila, pentru sustinerea contributiei proprii la 
cheltuielile neeligibile, pentru lucrari, in cadrul proiectului “Consolidare, restaurare, 
conservare si punere in valoare a Bisericii “Buna Vestire” Braila”, pentru anul 2020 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 27 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 1 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 370.405,00 lei, reprezentand sprijin 
financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Mixta Romano - Elena "Buna 
Vestire" Braila, pentru sustinerea contributiei proprii la cheltuielile neeligibile, pentru lucrari, in 
cadrul proiectului “Consolidare, restaurare, conservare si punere in valoare a Bisericii “Buna 
Vestire” Braila”, pentru anul 2020 a fost aprobat cu 27 de voturi „pentru” si o abtinere. S-a 
abtinut de la vot dl consilier Vacu Adrian. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni 
Nechita Ovidiu si Sirbu Marian. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
25. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al 
domnului Botea Petre-Bogdan 
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26. Raport de activitate al domnului consilier judetean Varga Vasile Constantin 
pentru perioada iulie 2018-iunie 2019 

 
27. Raport de activitate al domnului consilier judetean Munteanu Dumitru  pentru 
perioada ianuarie 2019-decembrie 2019 

 
28. Alte probleme 

 
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului 

Consiliului Judetean Braila, aveti cuvantul. 
 

Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, as vrea ca, la nivelul Consiliului Judetean Braila sa desemnati o 
persoana, care sa ia legatura cu Parohia din Visani si sa faca un referat privind starea in care 
se afla o biserica a carei constructie dateaza din 1837 si care este foarte degradata. Desi nu 
se mai foloseste, un astfel de monument istoric ar trebui sa se afle in atentia noastra si asa 
cum gasim bani sa construim biserici noi, tot asa sa gasim pentru intretinerea si repararea 
celor foarte vechi. Nu cunosc demersurile, dar presupun ca o simpla discutie dintre primarul 
de acolo si persoana desemnata poate genera un proiect de hotarare in acest sens.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  

 
Din informatiile pe care le am, cred ca aceasta biserica apartine de Parohia Buzau. Dupa ce 
vom obtine toate informatiile corecte, voi discuta si cu dl primar si daca se poate vom ajuta si 
financiar, pentru a face acolo un punct de atractie ecumenic. 

 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Va multumesc foarte mult. Nu am niciun interes electoral, asa cum au colegii mei, care nu au 
inteles ca „unanimitate” inseamna unanimitate din voturile valabil exprimate, nu ale celor care 
se abtin....Regret faptul ca au descoperit ca „au pumnul in gura” abia la ultima sedinta de 
consiliu judetean, iar pana acum nu l-au avut....Imi pare foarte rau pentru ceea ce se 
intampla si as vrea sa va felicit pentru realegerea in functia de presedinte, pentru ca „oferta”, 
din pacate, de data aceasta, este asa cum o stiti. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
A fost o neintelegere si as vrea sa clarific, dupa care voi da cuvantul celorlalti colegi care au 
solicitat lucrul acesta. 
Conform statutului asociatiei dar si al proiectului, lucrul acesta era doar o formalitate. In statut 
se prevede ca mandatul special este dat presedintelui Consiliului Judetean si fiecarui primar 
in functie, pana la iesirea dinb starea de alerta, dupa care, daca alte persoane vor indeplini 
acest functii, li se va da un nou mandat. Astfel se procedeaza la toate asociatiile in care 
suntem parte. Va readuc aminte ca nu detin functia de presedinte si nici nu mi-o doresc ci 
doar dorim sa ducem la capat acest proiect important de racordare la gaz a intregului judet. 
De aceea, astazi, am votat, de fiecare data, la fiecare comuna care a solicitat bani pentru 
S.F., pentru aprobare. Aceasta asociatie este foarte transparenta si nu vrem sa ascundem 
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nimic. Daca cineva considera ca este mai bun, pot ceda mandatul meu fara niciun fel de 
problema. 

 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Doua intrebari doresc sa adresez, domnule presedinte: iar una dintre ele este legata chiar de 
subiectul „gaz”, mai exact, daca institutia noastra a inceput sa faca demersuri pentru un 
proiect vizand retelele inteligente de distributie a gazului. Finantarea va fi asigurata prin 
programul operational „infrastructura mare”, iar perioada de depunere a proiectelor este de 
17.08-17.09.2020. Aceste proiecte pot fi depuse de catre asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara  care au ca obiect de activitate servicii de utilitate publica distributie gaz, iar 
valoarea nerambursabila este 100% (...). intrebarea era: s-au pornit niste demersuri in acest 
sens? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
S-au facut astfel de demersuri si sunt foarte multe discutii purtate si cel care supervizeaza 
toate aceste proiecte, adica Transgaz. Pe aceasta axa sunt eligibile comunele care au deja 
efectuate S.F.-urile si restul documentelor. Incercam sa cuplam cate 2-3 comune, astfel incat 
sa depunem proiecte cat mai rapid. Termenul este foarte scurt si speram ca si proiectantii sa 
se miste si ei la fel de repede, sa ne putem incadra. In acest moment sunt eligibile doar 2 
comune-Chiscani si Gropeni si m-as bucura sa intre ei in prima etapa, iar cand toate 
documentele vor fi gata, atunci prin asociatie, ne vom inscrie si pentru acest mare proiect.   

 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Multumesc si mai am o intrebare: Liceul N.Balcescu detine o platforma online, achizitionata 
de parinti in urma cu 2 ani, care se preteaza foarte bine la invatamantul online. In aceasta 
perioada de pandemie, Consiliul Judetean incearca sa sprijine cumva o extindere a unei 
astfel de platforme la nivel de judet? Ar trebui sa luam si noi modelul Buzaului, de exemplu, 
care acopera cu aceasta platforma toate nevoile sistemului de invatamant... si este extrem 
de transparenta.  

 
Dl Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Timp de un an aceasta platforma a fost utilizata gratis. Pentru a intra pe o astfel de platforma 
trebuie respectate mai multe conditii, cea mai importanta fiind aceea a datelor personale. 
Ulterior, pentru folosirea acestei platforme trebuie sa se plateasca niste costuri, care nu stiu 
daca autoritatile locale pot ajuta cu bani. 
De asemenea mai sunt si alte astfel de platforme pe care le putem folosi tot contracost. 
La nivelul I.S.J. Braila, deja realizam o platforma pentru lb. romana si matematica prin care 
elevii sa poata primi gratuit tot ceea ce este necesar. Daca dispune de bani Consiliul 
Judetean si daca firma care detine aceasta platforma va castiga licitatia este un lucru foarte 
bun. 
 
 
 
 
 



32 
 

 

Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
S-a facut un calcul in ceea ce priveste achizitia unei platforme, caci stim ca acel operator are 
cablaj pana in ultimul sat? S-a facut un calcul, astfel incat prin asociere cu Consiliul Judetean 
sau cu primariile sa rezolvam? 

 
Dl Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Acest lucru inseamna 40.000x6 euro. 

 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Un abonament anual? 

 
Dl Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Nu, abonament lunar. 
Incepand din toamna...toti elevii din Braila vor primi tablete, iar pe baza cablajelor pe care le 
are S.C.Electrica si C.F.R., internetul va fi gratis. In ceea ce priveste platforma, din 
septembrie, se va putea accesa gratis.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Consiliul Judetean are in subordine doar invatamantul special, dar vom analiza aceasta 
propunere si vom da in mod sigur ajutor, printr-o asociere cu municipiul si u.a.t.-urile din 
judet, astfel incat sa putem sa finantam o astfel de platforma pentru tot judetul (...). 
 
Dl Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Vreau sa mai completez ca tot ceea ce s-a facut pana acum la I.S.J. s-a facut fara bani. 
 
Dl Varga Vasile Constantin, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, as avea mai intai o intrebare si mai apoi poate voi face si o propunere 
in sensul acesta. Aveti idee cate teste recoltam pe zi pentru suspectii de COVID? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Adica, S.J.U...Acest lucru depinde...au fost si 40, 50, 70 de teste /zi. 
 
Dl Varga Vasile Constantin, consilier judetean: 
 
Credeti ca aparatul respectiv poate suporta un numar mai mare de teste? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Sunt 2 aparate, iar in perioada de varf s-au facut 90 de teste si au fost 70 de confirmati. 
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Dl Varga Vasile Constantin, consilier judetean: 
 
Sunt gratuite? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Toate testele de la S.J.U. sunt gratuite. 
 
Dl Varga Vasile Constantin, consilier judetean: 
 
Dat fiind faptul ca este perioada de vacanta si anumite tari nu primesc turisti fara efectuarea 
testului, nu credeti ca ar fi benefic pentru fondurile spitalului sa-si faca un anumit orar pentru 
persoanele care vor sa-si faca testul mai repede si contra cost si sa dea raspunsul in 24 de 
ore?  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Intai trebuie sa ne protejam cadrele medicale si toti pacientii care vin la U.P.U. ...iar graba 
noastra se indreapta catre cei care se interneaza in spital si nu catre cei care pleaca in 
vacanta. 
 
Dl Varga Vasile Constantin, consilier judetean: 
 
Sunt de acord cu acest aspect, dar intrebam daca se poate sa se functioneze in S.J.U dupa 
un program facut special in acest sens. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
In momentul de fata, nu. Daca situatia se va mai ameliora ...atunci vom putea lua o hotarare 
sa facem un anumit numar de teste si pentru persoanele private. 
 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, nu ar trebui ca Guvernul sa dea tichete de vacanta la cei care au 
nevoie de teste? Si rezolvam si problema aceasta. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Dl Capatana a atras atentia asupra unei platforme online care ar trebui sa fie pusa la 
dispozitie in colaborare cu C.J. Braila, iar dl Botea a discutat despre infrastructura. Aceste 
doua lucruri depind unul de altul daca dorim ca lucrurile sa fie functionale (...).  
A doua problema, este aceea ca s-au facut 40-90 teste pe zi. As dori sa-mi spuneti cate 
cadre medicale au fost testate, pentru ca lucrurile nu sunt chiar in regula in randul cadrelor 
medicale. Am inteles ca nu se fac testari. Trebuie sa stim daca acele cadre sunt infectate si 
daca sunt un risc pentru alti posibili pacienti.  
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Toate cadrele care au fost testate pana acum au fost testate conform metodologiei 
Ministerului Sanatatii si sub indrumarea D.S.P. (...). si vor fi in  continuare, in functie de 
anchetele si cazurile care vor fi confirmate. Pana in acest moment nu am avut foarte multe 
cadre medicale infectate si au fost mici focare care deja au fost stinse. Sunt 5 locatii unde sut 
tratati pacientii cu COVID 19.(...). Doriti un numar al acdrelor medicale testate? 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, v-am intrebat cate cadre medicale au fost testate, pentru ca, asa cum 
tocmai ati spus exista 5 locatii unde sut tratati pacientii cu COVID 19, ceea ce inseamna  o 
expunere destul de mare a cadrelor medicale si trebuie sa ne gandim la o strategie de 
inlocuire a cadrelor medicale care sunt supuse riscului infectarii si care s-ar putea infecta. 
Asta doream sa stiu, nu vreau un numar.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
In primul rand, personalul medical stie cum sa se protejeze atunci cand intra pe sectii si este 
testat conform metodologiei. Dvs. vreti sa testam la intrarea si la iesirea din tura tot 
personalul. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Nu ati inteles nimic. Nu imi puneti in gura vorbe pe care nu le rostesc. Am spus ca, macar la 
o saptamana, cadrele medicale din prima linie ar trebui testate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Protocolul nu ne da voie. 
 
Dl Varga Vasile Constantin, consilier judetean: 
 
Si cine decide cine are nevoie? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Specialistul, medicul infectionist. 
 
Dl Varga Vasile Constantin, consilier judetean: 
 
Cred ca la asta s-a referit si dl Lungu, adica la cadrele medicale care au zilnic contact cu 
bolnavi. 
 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, toate cadrele sunt in prima linie, pentru ca toti coboara la U.P.U. si nu 
putem face atatea teste, chiar daca ne-am dori si ar fi foarte bine. Nu exista prima sau a 
doua linie, ci oricare medic care este de garda, vine la U.P.U. sa vada pacientii. 
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Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Se pare ca nu sunt inteles. Stiam si eu domnule Iordache ca toate cadrele sunt expuse, dar 
cele care sunt la endocrinologie, la ATI sau cele care ingrijesc pacientii cu COVID nu sunt 
atat de expuse ca cele de la U.P.U. 
 
Dl Chirsanov Mihai, consilier judetean: 
 
Referitor la invatamant, vreau sa-l intreb pe dl inspector general daca detine date de la 
minister privind scenariul final in ceea ce priveste modalitatea de desfasurare a cursurilor in 
noul anul scolar. Cateva scoli duc lipsa de personal, pentru ca s-a interzis organizarea 
concursurilor pntru ocuparea posturilor didactice si nedidactice… 
 
Dl Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Sunt 3.500 de solicitari pentru conexiunea la internet la nivelul municipiului Braila si exista 
mai multe variante privind noul an scolar. La I.S.J. avem cel putin 4 scenarii. Pe data de 15 
august se va sti exact cum se vor desfasura cursurile…dupa parerea mea, va fi un scenariu 
hibrid, adica …2 saptamani la scoala si 2 saptamani online. La fel se va face si evaluarea. 
In ceea ce priveste posturile, in data de 14 septebrie vom avea tot personalul necesar. 
 
         *      
                                                   *      * 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 iulie 2020 .  
 
 
 
 
      Intocmit, 
 
          Hazaparu Marinela 
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