CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES-VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 26 august 2022

Dl Epureanu Ionel, Vicepresedintele Consiliului Judetean Braila:
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind
Codul administrativ, prin adresa nr. 18769/24.08.2022, transmisa fiecarui consilier
judetean in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 333/24.08.2022, a
fost convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 26 august 2022.
In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 23 de consilieri
judeteni, din 30 de membri in functie.
Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Dl. Presedinte al Consiliului Judetean BrailaChiriac Francisk Iulian, d-na Broasca Virginia si d-na Turcoeanu Valentina.
Lipsesc nemotivat, urmatorii consilieri judeteni: Abaseaca Mihai Gabriel, CăpațînăMarian,
Cîrligea Florin – Eugen, Dumitru Aure si lLungu Dănuț.
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta
Bugetara, Directorul Adjunct al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara,
Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Adjunct Directiei
Administratie Publica, Contencios, 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 repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a
sumei de 2.012 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata
alocata judetului Braila, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile
judetene si comunale pe anul 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe
anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice
pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Daca sunt observatii sau propuneri:
Daca nu, supun la vot ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 26.08.2022.
Cine este “pentru”?
Cine este “impotriva”?
Abtineri?
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Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 23
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Ordinea de zi, suplimentata, a sedintei estraordinare din data de 26.08.2022 a fost
aprobata in unanimitate.
Dl. Epureanu Ionel, Vicepresedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi au fost analizate in sedintele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judetean Braila si au obtinut Avizele de la comisiile cu atributii
in acest sens.
In consecinta, pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari.
Pentru operativitate, va propun sa trecem la dezbateri si deliberari.

1.

Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a
sumei de 2.012 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocata
judetului Braila, pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si
comunale pe anul 2022

Inainte de a incepe discutiile pe acest proiect de hotarare as dori sa fac cateva precizari:
la inceputul anului, cand au fost alocati banii pentru drumurile judetene pe lucrari de
intretinere a fost vorba despre o suma totala de 15.000 mii lei, suma care a plecat de la
nevoile identificate atunci. Din discutiile pe care le-a purtat dl presedinte cu domnii primari
si cu aparatul tehnic de specialitate a fost identificata necesitatea unor reparatii pe un
parcurs de 57 km drumuri judetene. In urma executiei pe care am derulat-o pana la
aceasta data, suma de bani initiala, respectiv cei 15.000 mii lei nu a ajuns pentru cei 57 de
km, ci, acei bani au fost suficienti doar pentru aproximativ 44 de km. In consecinta, au
ramas 13 km din drumuri care necesita reparatii. Practic, suma care ne-a parvenit acum
ne ajuta sa mai reparam in jur de 4-5 km. Depinde de momentul in care vom executa
lucrarile si de preturile care vor fi la momentul respectiv. Nevoile stringente sunt in zona
Gradistea, D.J. Gradistea-Ibrianu-Maraloiu, dar nu vom reusi sa parcurgem tot acest
traseu. De asemenea, mai este zona Romanu, unde pe zona drumului judetean se
executa o lucrare de investitii si sunt niste santuri colectoare si este nevoie sa venim cu
covor asfaltic pentru a asigura scurgerea apei catre santul respectiv, iar o alta urgenta
este in satul Tataru, unde au existat niste accidente. Asadar, vom incerca sa rezolvam
aceste probleme stringente, ramanand ca diferenta de traseu sa fie rezolvata in anul
urmator, printr-un nou acord-cadru.
Va rog, astept intrebari din partea dvs.
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.
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Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 22
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 1
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de
2.012 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocata judetului Braila,
pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2022 a fost
aprobat cu 22 de voturi „pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean
Cortez Vasile.
Dl Epureanu Ionel, Vicepresedintele Consiliului Judetean Braila:

2.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe
anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe
anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025
Si aici am sa fac cateva scurte precizari: in sedinta ordinara din data de 23.08.2022 am
fost nevoiti sa luam niste bani de la proiectul SUERD Silistraru-Unirea-Gropeni si sa-i
transferam pentru Gulianca-Ianca-Viziru pentru a face niste plati iminente, intrucat nu mai
aveam bani disponibili, in situatia in care aveam o cerere de rambursare in suma de
13.000 mii lei. Acesti bani au venit dupa sedinta, iar acum nu facem decat sa ii
reintroducem, sa readucem cei 6.000 mii lei la proiectul Silistraru-Unirea-Gropeni, iar
diferenta sa o directionam pe proiectul Gulianca-Ianca-Viziru.
Daca sunt alte discutii, va rog:
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 17
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 6
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si
estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si
estimarile pe anii 2023-2025 a fost aprobat cu 17 voturi „pentru si 6 abtineri. S-au abtinut
de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cortez Vasile, Necoara
Anamaria, Pricop Cristian, Vlad Pascale Daniela si Varga Vasile Constantin..
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*

Dl Epureanu Ionel, Vicepresedintele Consiliului Judetean Braila:
Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 august 2022.

Intocmit,
Hazaparu Marinela

VICEPRESEDINTE,

SECRETARUL GENERAL
AL JUDETULUI,

Epureanu Ionel

Priceputu Dumitrel

P.V. 2 ex.
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