
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES VERBAL 

al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 24 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. 5820/22.03.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 65/22.03.2021, a fost convocat Consiliul 
Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 24 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 membri din 
30 membri in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt  29 de 
participanti. 

Lipseste motivat dl consilier judetean Cirligea Eugen. 
Asteptam sa se conecteze dl consilier judetean Capatana Marian. 

   La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios si 
Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din OUG nr.57/2019, va propun aprobarea 
urmatoarei ordini de zi: 

1. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii 
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2021 si a sumelor estimate pe 
anii 2022- 2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

2. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a procentului de 
20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anii 2022-2024  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a fondului la 
dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi 
incasat la bugetul de stat pe anul 2021, pentru sustinerea programelor de dezvoltare 
locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, 
precum si pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unitatile administrativ- teritoriale din 
judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile propria, astfel cum sunt definite la 
art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din 
sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 
2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 



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. 
 
* Dl. Consilier judetean Capatana Marian a semnalat faptul ca este conectat la platforma online 
a sedintei. Din acest moment, la sedinta participa 29 de consilieri judeteni, plus Presedintele 
Consiliului Judetean Braila. In total sunt 30 de participanti. 

 
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 repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii 
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2021 si a sumelor estimate 
pe anii 2022- 2024 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl. Pricop Cristian-Florinel, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, m-am uitat pe acest proiect de hotarare si am unele neclaritati: in titlul 
proiectului se spune ca este o distributie pe unitatile administrative…Suma am inteles ca este 
aceea de la bugetul national, am vazut propunerea d-lui inginer Nisipeanu Silviu, pentru ca aceste 
sume sa fie dispuse pentru reparatii de drumuri, dar nu am vazut nimic legat de consultarea 
primarilor si nicio propunere din partea acestora. Intrebarea mea catre dvs. este urmatoarea: nu 
exista propuneri ale primarilor sau nu sunt luate in calcul? Aceste sume sunt doar pentru reparatia 
drumurilor judetene? Primarii u.a.t.-urilor nu au nevoie? In aceasta consta neclaritatea mea. As 
vrea sa clarificati situatia, ca sa stim ce votam. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
II dau cuvantul si d-lui consilier judetean Lungu Danut, dupa care va voi raspunde. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
In completarea colegului meu, va spun ca, la fel cum drumurile judetene au nevoie de reparatie 
si intretinere, va rog sa luati in calcul faptul ca si drumurile comunale au nevoie de reparatii si 
intretinere si as vrea sa dau doua exemple: DC care face legatura intre Bertestii de Jos si orasul 
Insuratei, este un drum foarte traficat, tinand cont ca face legatura intre aproximativ 6 sate. Va 
rog sa luati in calcul pentru  noul buget si aceste sume. Totodata, as mai dori sa adaug si comuna 



Frecatei care detine aproximativ 40 de km de drumuri comunale si acolo e o situatie putin atipica, 
deoarece nu avem decat un singur drum judetean, 212 B, care si el trebuie sa fie prins in buget, 
iar in rest, sunt numai drumuri comunale.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Am sa incep prin a va spune urmatoarele: in anul 2019 pe o guvernare PSD, suma alocata 
drumurilor judetene si comunale a fost de 15 milioane. In anul 2019 am ajutat, din bugetul de 
dezvoltare al judetului, toti primarii care au avut toate documentele necesare, indiferent de 
culoarea politica, sa faca drumurile comunale. In anul 2020, pe o guvernare PNL, suma a fost 
injumatatita, adica 8 milioane. In 2021, tot pe o guvernare PNL, suma este de 5,6 milioane. Am 
ajuns la 30% fata de suma alocata in anul 2019. 
Referitor la intrebarea d-lui consilier Pricop, primarii care au drumuri comunale, iar aici vorbim de 
o suma de bani alocata drumurilor judetene si comunale pe sectiunea de functionare, nu pe 
reabilitare… Ceea ce au cerut primarii PNL si PSD sunt sume alocate pentru dezvoltare. 
Incercam, dupa aprobarea bugetului, pe anumite domenii, sa gasim o modalitate, acolo unde va 
fi nevoie si in functie de bugetul detinut sa gasim solutii, astfel incat sa putem ajuta in continuare 
si celelalte u.a.t.-uri. 
Am facut o comparatie intre 2019-2020-2021. Este o bataie de joc la adresa judetului Braila, 
tinand cont ca suma alocata drumurilor judetene si drumurilor comunale, in medie, pe tara, este 
undeva la 12 milioane/judet. Noi am primit doar jumatate. Este anormal, incorect  si nedrept fata 
de brailleni. Voi face o scrisoare deschisa catre premierul Romaniei si va rog si pe dvs., de la 
PNL, sa va alaturati unui astfel de demers. 
 
Dl. Pricop Cristian-Florinel, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, noi aici nu facem politica, facem administratie. Nu am vrut sa va atac sau 
sa vorbesc despre vreo guvernare. Am pus punctual o intrebare: sunt propuneri ale u.a.t.-urilor 
din judet si daca sunt acceptate sau ce se doreste prin aceasta hotarare? Sa aprobam ca toti 
banii sa mearga catre drumurile judetene? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Cererile primarilor sunt pe dezvoltare si nu intra pe parte de functionare. 
 
Dl. Pricop Cristian-Florinel, consilier judetean: 
 
Deci, niciunul din primari nu a solicitat reparatii sau intretinere de vara pentru drumurile comunale. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Au cerut bani de investitii. 
 
Dl. Pricop Cristian-Florinel, consilier judetean: 
 
Nu discutam despre investitii…Despre ceea vorbim noi, nu au cerut  si atunci mergem pe 
propunerea directiei tehnice de indreptare a acestor sume catre drumurile judetene. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Cu siguranta. In anul 2019, executia pe drumurile judetene a fost de 100%, in anul 2020, din cei 
8 milioane, executia a fost de 150%, deci am mai pus noi bani, iar anul acesta speram sa fie tot 



150%, pentru ca o sa suplinim cu bani de la bugetul de functionare, astfel incat drumurile judetene 
sa poata fi modernizate in continuare. 
 
Daca nu mai sunt alte comentarii, 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 repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii cheltuielilor privind 

drumurile judetene si comunale  pe anul 2021 si a sumelor estimate pe anii 2022- 2024 a fost 

aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
2. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a 

procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anii 2022-2024   

 
Asa cum  v-a fost transmis in format electronic dupa data convocarii, la acest proiect de hotarare, 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Braila ne-a transmis noi date cuprinse in Anexa 
nr.4 la Decizia 4/2021, fapt ce necesita amendarea proiectului de hotarare prin inlocuirea anexei 
cu noile date comunicate.   
Totodata rog ca hotararea sa contina elementele noi in urma amendarii. 

 
Supun la vot amendamentul in sensul inlocuirii anexei la proiectul de hotarare convocat cu anexa 
care sa contina datele transmise in adresa nr.25717/22.03.2021 a Administratiei Judetene a 
Finantelor Publice Braila. 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot amendamentul propus la proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 



Amendamentul in sensul inlocuirii anexei la proiectul de hotarare convocat cu anexa care sa 
contina datele transmise in adresa nr.25717/22.03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor 
Publice Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare amendat. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a procentului de 20% 

din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si din sumele defalcate 

din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2022-2024 – amendat,  

a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a fondului la 
dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit estimat a 
fi incasat la bugetul de stat pe anul 2021, pentru sustinerea programelor de dezvoltare 
locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, 
precum si pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unitatile administrativ- teritoriale din 
judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile propria, astfel cum sunt definite la 
art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din 
sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 
2021 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Va rog frumos sa luati in calcul faptul ca 2019 nu a fost un an de criza economica si medicala, 
asa cum a fost 2020. In aceasta perioada  nu numai gradul de colectare a scazut ci si veniturile 
din toate domeniile au scazut. Probabil ca aceasta suma primita de la Guvern a fost suma 
maxima posibila. Referitor la ceea ce ati spus dvs., poate ar fi bine sa ne implicam cu totii sa mai 
aducem bani catre consiliul judetean pentru a fi folositi in investitii. Dar asa cum dvs. spuneti ca 
ati primit putini bani, tot asa, la randul dvs. ati dat mai putini bani la unele primarii care sunt PNL 
si aici exemplific: u.a.t. Ciresu unde ati dat 1,5 miliarde lei, u.a.t. Gropeni si altele, care au primit 
mai putini bani fata de primariile PSD, chiar daca acolo mai sunt si probleme. Mi-as fi dorit sa se 
fi discutat si despre arieratele pe care le mai au de plata si cheltuielile neprevazute si in functie 
de ce bani le punem la dispozitie sa-si poata continua si ei activitatea. 
As vrea sa va mai intreb daca ar fi bine sa ne gandim la regulamentul privind asocierile in 
participatiune, pentru a prinde sumele in buget, sa-l analizam, sa identificam obiectivele prioritare, 



anume cele despre care dvs. ati spus ca ar trebui sa tinem cont in acest an si tinand cont totodata 
de faptul ca sumele de bani nu mai sunt  aceleasi ca in anii precedenti.   
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ma voi gandi dupa votarea bugetului, la o formula sau procedura pentru ajutorarea u.a.t.-urilor in 
functie de necesitati si domenii prioritare. Va aduc la cunostinta ca bugetul de dezvoltare la nivelul 
judetului Braila este de 30 milioane de euro. Doar doua proiecte acopera 80% din buget si anume 
reabilitarea Spitalului Judetean Braila, Corp A – 8 milioane de euro si Corp B – 16 milioane de 
euro si reabilitarea DJ 203 R care costa in jur de 20 milioane de euro, fara a mai pune la socoteala 
celelalte investitii pe care vrem sa le facem. Ne-ar mai trebui inca pe atat, pe langa bugetul de 
dezvoltare pe care il avem. Incercam sa mergem pe fonduri europene. 
 
In ceea ce priveste alocarea sumelor catre u.a.t.-uri, va aduc la cunostinta ca s-a tinut cont si de 
bugetul pe care il are fiecare in fondul de dezvoltare. Spre exemplu, comuna Ciresu are in bugetul 
de dezvoltare in acest moment, 48 de miliarde, comuna Gropeni are 67 de miliarde, comuna 
Chiscani (PSD) are 152 de miliarde. Am gandit o formula de calcul, in functie de bugetul de 
dezvoltare, populatie si proiecte depuse astfel incat sa ajustam cu o suma oricat de mica bugetul 
tuturor u.a.t.-urilor. Am gandit doar din punct de vedere administrativ si catusi de putin politic. 
Referitor la bugetul de stat, pentru judetul Braila a trecut doar un singur amendament, cel referitor 
la platforma de gunoi, de 9 miliarde de lei vechi,  pentru comuna Maxineni. Stiti ce sume au primit 
celelalte judete, desi am trimis si eu cat si ceilalti primari amendamente catre Guvernul Romaniei 
pentru proiecte de dezvoltare? Va dau cateva exemple: Bihor-30 milioane, Alba-24 milioane, 
Bacau-24 milioane, Cluj-13 milioane, Sibiu-10 milioane, Timis-28 milioane, Braila-900.000. Daca 
eu, ca si presedinte, imi doresc sa dezvolt acest oras in mod unitar, la un alt nivel nu se vrea 
acelasi lucru. Toti cer bani de la Consiliul Judetean, iar noi ii ajutam cat putem. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, in fondul de rulment al Consiliului Judetean Braila, la ora actuala, cati bani 
sunt? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu exista fond de rulment, ci fond de dezvoltare al judetului Braila si acesta este in valoare de 
30 milioane de euro, din care doar doua proiecte ne costa 24 de milioane, iar DJ 203 R inca 20 
milioane, fara alte proiecte pe care le avem in derulare. In momentul de fata avem proiecte scrise 
si aflate in anumite faze, in valoare de 60 milioane de euro. 
 
Daca nu mai sunt comentarii, 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 repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a fondului la dispozitia 

Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul 



de stat pe anul 2021, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea 

programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de 

funcţionare, pe care unitatile administrativ- teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta 

din veniturile propria, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 273/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2021 a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 
   Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 24 martie 2021. 
 
 
 
 

   Intocmit, 
 
             Hazaparu Marinela 
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