
 

 

 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 31 octombrie 2022 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 

 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, prin adresa nr.23534/25.10.2022, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.391/25.10.2022, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 31 octombrie 2022. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 28 de consilieri judeteni  din 
30 in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, la sedinta sunt 29 de 
membri din 31, total.  

Lipsesc motivat: doamna consilier judetean Necoara Anamaria si domnul consilier 
judetean Bucalau Alexandru. 

La sedinta au fost invitati: Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Braila, Managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale Braila, Managerul Scolii Populare de Arte si Meserii „ Vespasian Lungu „ 
Braila, Managerul Bibliotecii Judetene „Panait Istrati” Braila, Managerul Muzeului Brailei „Carol 
I”, Managerul Filarmonicii „Lyra-George Cavadia” Braila, Directorul Directiei Judetene de 
Evidenta a Persoanelor Braila,  Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, 
Directorul Adjunct al Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul Adjunct al Directiei Administrare 
Patrimoniu si Evidenta Bugetara,  Directorul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Arhitectul sef, 
Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare, 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 a Consiliului Judetean Braila din data de 19 septembrie 
2022. Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
D-l Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
Domnule presedinte, domnilor vicepresedinti, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, 
procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 19 septembrie 
2022 a fost pus la dispozitia dumneavoastra. Pana in prezent nu s-au primit observatii, 
propuneri de modificare sau completare a acestuia, motiv pentru care va propun aprobarea lui 
in forma redactata. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot  procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 19 
septembrie 2022. 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
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Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 19 septembrie 
2022 a fost aprobat in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Fata de ordinea de zi convocata va propun in conformitate cu art. 135 alin 8 din Ordonanta de 
urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,  suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele 
proiecte de hotarare, care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv comisiilor de 
specialitate in format electronic . 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Apartamentului de tip familial “Felix” din cadrul Centrului cu 

module de tip familial “Floare de Colt”, organizat in cadrul Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 

Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventor 

- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 

Braila 

 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele  de hotarare enuntate.  
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0  
 
Suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31 octombrie  a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
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 : 
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1. Proiect de hotarare privind validarea doamnei Virginia – Loredana Badiu, subprefect al 

Judeţului Brăila în calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brăila 

Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.85/2021 privind Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Braila 

- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si  statului de functii ale Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si 

personalul contractual din cadrul familiei ocupationale « Administratie » din Directia 

Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind  stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din 

cadrul familiei ocupationale « Administratie » din Centrul Judetean pentru Conservarea si 

Promovarea Culturii Traditionale Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 

al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din 

cadrul familiei ocupationale « Administratie » din Scoala Populara de Arte si Meserii 

« Vespasian Lungu »Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din 

cadrul familiei ocupationale « Administratie » din Biblioteca Judeteana « Panait Istrati » 

Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din 

familia ocupationala « Administratie » din cadrul Muzeului Brailei « Carol I» - initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din 

familia ocupationala « Administratie » din cadrul Filarmonicii « Lyra-George Cavadia » 

Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din familia ocupationala « Administratie » din cadrul Directiei 

Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si 

personalului contractual din cadrul familiei ocupationale « Administratie » din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judetean Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind modificarea HCJ Br. nr. 202 din 23.08.2022, privind aprobarea 

Devizului General actualizat și a Indicatorilor Tehnico-Economici actualizați, pentru 

obiectivul de investitie: "Reabilitare Drum Judetean DJ 255 A, pe tronsonul cuprins intre  

km 30+000 – km 44+084"- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
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Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind modificarea HCJ Br. nr. 201 din 23.08.2022, privind aprobarea 

Devizului General actualizat și a Indicatorilor Tehnico-Economici actualizați, pentru 

obiectivul de investitie : “Reabilitare  drum judetean DJ 202 D” - initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a imobilului Sala 

Polivalenta “Danubius”, situat in Municipiul Braila, str. Pietatii nr.1C, apartinand domeniului 

public al Judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Brăila 

nr. 210/23.08.2022 de aprobare a concesionării prin licitație a terenurilor în suprafață totală 

de 8.018 mp(lot 105, lot 106, lot 107, lot 118 și lot 119), din Zona de Agrement Blasova, 

aflate în domeniul privat al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasate 

în perimetrul comunei Frecăței, județul Brăila, cu destinația complex  turistic - initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat 

in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, apartinand domeniului public al Judetului 

Braila, administrat de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul 

Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul public al 

judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, a terenului in suprafata de 6 

ha, amplasat in perimetrul comunei Vadeni - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor specifice 

Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii acestuia - 

initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

19. 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 III al anului 2022- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

20. 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 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Apartamentului de tip familial “Felix” din cadrul Centrului cu module de tip familial “Floare de 

Colt”, organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila- 

initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul 

Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventor - initiat de domnul 

Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

23. Alte probleme 
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Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata 
 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi, suplimentata, a sedintei ordinare din data de 31 octombrie 2022 a fost aprobata 
in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 
1. Proiect de hotarare privind  validarea doamnei Virginia – Loredana Badiu, 
subprefect al Judeţului Brăila în calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Brăila Braila 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind  validarea doamnei Virginia – Loredana Badiu, subprefect al 
Judeţului Brăila în calitatea de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brăila Brailaa 
fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr. 85/2021 privind Regulamentul de organizare si functionare al 
Consiliului Judetean Braila 
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La sedinta anterioara extraordinara, am discutat despre modificarea Regulamentului de 
organizare si functionare al Consiliului Judetean Braila, in sensul de a desfasura sedintele 
extraordinare si online.  
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 85/2021 privind Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Braila a 
fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si  statului de functii ale 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si  statului de functii ale Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat  in unanimitate.  
 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici 
si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale « Administratie » din Directia 
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
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Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul familiei ocupationale « Administratie » din Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 

 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din cadrul familiei ocupationale « Administratie » din Centrul Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul 
familiei ocupationale « Administratie » din Centrul Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Braila a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din cadrul familiei ocupationale « Administratie » din Scoala Populara de 
Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, 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 stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul 
familiei ocupationale « Administratie » din Scoala Populara de Arte si Meserii « Vespasian 
Lungu » Braila a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din cadrul familiei ocupationale « Administratie » din Biblioteca Judeteana 
« Panait Istrati » Braila 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul 
familiei ocupationale « Administratie » din Biblioteca Judeteana « Panait Istrati » Braila a fost 
aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul 
contractual din familia ocupationala « Administratie » din cadrul Muzeului Brailei 
« Carol I»  
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din 
familia ocupationala « Administratie » din cadrul Muzeului Brailei « Carol I»  a fost aprobat  in 
unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala « Administratie » din cadrul Filarmonicii « Lyra-
George Cavadia » Braila 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din familia 
ocupationala « Administratie » din cadrul Filarmonicii « Lyra-George Cavadia » Braila  a fost 
aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare  privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici 
si personalului contractual din familia ocupationala « Administratie » din cadrul 
Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
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Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si 
personalului contractual din familia ocupationala « Administratie » din cadrul Directiei Judetene 
de Evidenta a Persoanelor Braila  a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare  privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici 
si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale « Administratie » din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si 
personalului contractual din cadrul familiei ocupationale « Administratie » din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila  a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind modificarea HCJ Br. nr. 202 din 23.08.2022, privind 
aprobarea Devizului General actualizat și a Indicatorilor Tehnico-Economici actualizați, 
pentru obiectivul de investitie: "Reabilitare Drum Judetean DJ 255 A, pe tronsonul 
cuprins intre  km 30+000 – km 44+084" 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
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Proiectul de hotarare privind modificarea HCJ Br. nr. 202 din 23.08.2022, privind aprobarea 
Devizului General actualizat și a Indicatorilor Tehnico-Economici actualizați, pentru obiectivul 
de investitie: "Reabilitare Drum Judetean DJ 255 A, pe tronsonul cuprins intre  km 30+000 – 
km 44+084"  a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind modificarea HCJ Br. nr. 201 din 23.08.2022, privind 
aprobarea Devizului General actualizat și a Indicatorilor Tehnico-Economici actualizați, 
pentru obiectivul de investitie : “Reabilitare  drum judetean DJ 202 D” 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind modificarea HCJ Br. nr. 201 din 23.08.2022, privind aprobarea 
Devizului General actualizat și a Indicatorilor Tehnico-Economici actualizați, pentru obiectivul 
de investitie : “Reabilitare  drum judetean DJ 202 D” a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a imobilului 
Sala Polivalenta “Danubius”, situat in Municipiul Braila, str. Pietatii nr. 1C, apartinand 
domeniului public al Judetului Braila 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
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Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a imobilului Sala 
Polivalenta “Danubius”, situat in Municipiul Braila, str. Pietatii nr. 1C, apartinand domeniului 
public al Judetului Braila a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

15. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului 
Județean Brăila nr. 210/23.08.2022 de aprobare a concesionării prin licitație a terenurilor 
în suprafață totală de 8.018 mp (lot 105, lot 106, lot 107, lot 118 și lot 119), din Zona de 
Agrement Blasova, aflate în domeniul privat al județului și administrarea Consiliului 
Județean Brăila, amplasate în perimetrul comunei Frecăței, județul Brăila, cu destinația 
complex  turistic 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 
210/23.08.2022 de aprobare a concesionării prin licitație a terenurilor în suprafață totală de 
8.018 mp(lot 105, lot 106, lot 107, lot 118 și lot 119), din Zona de Agrement Blasova, aflate în 
domeniul privat al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasate în 
perimetrul comunei Frecăței, județul Brăila, cu destinația complex  turistic a fost aprobat  in 
unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, apartinand domeniului 
public al Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
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 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in 
Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, apartinand domeniului public al Judetului Braila, 
administrat de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul 
public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, a terenului in 
suprafata de 6 ha, amplasat in perimetrul comunei Vadeni 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul public al 
judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, a terenului in suprafata de 6 ha, 
amplasat in perimetrul comunei Vadeni a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor 
specifice Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii 
acestuia 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
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Proiectul de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor specifice 
Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii acestuia a fost 
aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

19. 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 III al anului 2022 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea 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 III al anului 2022 a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

20. 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 

 
La acest proiect dau cuvantul domnului vicepresedinte Epureanu Ionel pentru a da citire 
amendamentului care v-a fost inmanat, spre luare la cunostinta si analiza, la intrarea in sala.  

 
Domnul Epureanu Ionel, vicepresedinte  al Consiliului Judetean Braila: 
 

PROPUNERE DE AMENDAMENT  

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila, pe anul 
2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de Investitii Publice pe anul 2022 si 

estimarile anii 2023-2025, inscris la punctul 20 pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 
data de 31.10.2022 

Prin adresa nr. 43496/27.10.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 
23976/27.10.2022, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila, avand in vedere anexa 
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nr.43379/26.10.2022 privind Propuneri cheltuieli de natura investitiilor pentru anul 2022 cu 
fonduri de la Ministerul Sanatatii pentru achizitionarea de aparatura si echipamente medicale, 
solicita suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 cu suma de 1.201 mii 
lei, din care: 

-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate: + 1.442,00 mii lei; 

-Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii: -
241,00 mii lei; 

Modul de repartizare a acestei sume in cadrul bugetului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 
Braila si alte implicatii asupra proiectului de hotarare depus anterior, va fi prezentat in raportul 
directiei de specialitate. 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila a solicitat ca acesta suma sa fie utilizata pentru 
cheltuielile sectiunii de functionare, dupa cum urmeaza:  

  -Aparat incalzire si racire externa a pacientului: + 360,00 mii lei; 

-Analizator automat de biochimie: + 70,00 mii lei; 

-Pat terapie intensiva cu sistem de transfer al pacientului: + 560,00 mii lei; 

-Targa ATI hidraulica cu suport butelie de oxigen, stativ perfuzii: + 342,00 mii lei; 

-Statie centrala de monitorizare compatibila cu monitoarele din dotare model UM300-15 
S: + 91,00 mii lei; 

-Analizator automat de biochimie:  -70,00 mii lei; 

-Statie centrala de monitorizare compatibila cu monitoarele din  dotare UM300-15S:
 -91,00 mii lei; 

-Targa ATI hidraulica cu suport butelie oxigen, stativ perfuzie:  -61,00 mii lei. 

Avand in vedere cele prezentate, supun aprobarii propunerea de amendament la proiectul de 
hotarare privind rectificarea bugetului propriu 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-
2026, inscris la punctul 20 pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 31 .10.2022. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca sunt observatii privind propunerea de amendament: 
Daca nu, supun la vot propunerea: 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 25 
 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 4  
 
Propunerea de amendament la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al 
judetului Braila, pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de Investitii 
Publice pe anul 2022 si estimarile anii 2023-2025, inscris la punctul 20 pe ordinea de zi a 
sedintei ordinare din data de 31.10.2022 a fost aprobata cu 25 de voturi “pentru” si 4 abtineri. 
S-au abtinut de la vot domnii consilieri judeteni:  Capatana Marian, Dorobantu Stavarel,  Lungu 
Danut  si Vlad Pascale Daniela Andreia. 
 
Dl Varga Vasile - Constantin, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, stimati colegi, in ultima vreme v-am obisnuit, ce-i drept, cu tot ceea  ce 
tine de proiectele care vizeaza bugetul de cheltuieli al judetului sa votam “impotriva” sau sa ne 
abtinem. Consider ca la acest proiect care vizeaza direct braileanul si care este satul de 
declaratii, “sa punem osul la treaba”. Cred ca ar trebui si fac un apel la toti colegii, indiferent de 
culoare politica, sa votam “pentru”, cu atat mai mult cu cat, vad ca acest proiect de hotarare 
vizeaza doar dotarea spitalului si nu alte cheltuieli, gen “salarii” si mai ales ca sunt si bani de la 
Ministerul Sanatatii. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Deja am votat, au fost abtineri, dar amendamentul a trecut… Va multumesc pentru spiritul de 
solidaritate, tinand cont este vorba de spital. 
 
Dl Varga Vasile - Constantin, consilier judetean: 
 
Proiectul in sine doresc sa il votam. 
 
Dl Cirligea Eugen, consilier judetean: 
 
Asa cum a spus si colegul meu domnul Varga, de obicei, ne-am asumat votul pentru tot ceea 
ce inseamna rectificari bugetare, dar, eu personal, la aceasta rectificare voi vota “pentru”, 
deoarece este necesar ca aceste sume vizand sanatatea sa fie incluse la buget. Nu poti sa 
votezi amendamentul “pro” si efectiv pentru aprobarea proiectului de hotarare sa votezi 
“contra”. 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Si eu vreau sa confirm cele spuse de ceilalti colegi privind acest amendament propus de dl 
vicepresedinte Epureanu.  In sedinta consiliului de administratie de saptamana trecuta am 
trecut in revista toate aceste solicitari, toate aceste sume venite din partea ministerului si 
confirm faptul ca toate aceste lucruri pe care care le vom achizitiona pentru braileni sunt in 
conformitate cu legea si in conformitate cu tot ceea ce inseamna standardele privind sanatatea 
la nivelul judetului si la nivelul Spitalului Clinic Judetean Braila. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Voiam sa va spun ca de fiecare data cand au fost rectificari bugetare ale Consiliului Judetean, 
acestea nu au vizat sub nicio forma mariri de salarii sau alte sume, au fost doar sume acordate 
pe proiecte pentru sanatate si infrastructura. Pana la urma este o decizie politica a fiecarui 
partid, a fiecarui grup de consilieri, dar ma bucur ca am ajuns la aceasta concluzie, ca 
rectificarile bugetare, in momentul in care tin de cheltuieli cu personalul sau vizeaza alte 
cheltuieli nejustificate sunt de acord sa nu le acordati votul, dar eu va spun ca toate rectificarile 
au fost pentru proiecte pe fonduri europene, fonduri guvernamentale, veti vedea si la 
urmatoarea rectificare ca vor fi sume pentru proiectul pe  „Anghel Saligny”...Toate acestea 
sunt pentru cetateni. Vor fi foarte multe proiecte in continuare pe sanatate, vor fi proiecte foarte 
grele: Am dat drumul la licitatia pentru reabilitarea Corpului A si incercam sa terminam in timp 
util, asteptam axele de finatare privind P.O.I.M., astfel incat, asa cum am declarat si cum ne-
am asumat cu totii, caci ati votat si dvs., in anul 2024 in judetul Braila sa nu mai existe niciun 
metru patrat neasfaltat. Sunt proiecte in paralel ale spitalului, si acolo este foarte mult de 
munca si trebuie sa le facem astfel incat sa dureze. Cel putin 20-30 de ani, acest spital sa nu 
mai aiba niciun fel de problema, iar dupa toate aceste investitii o sa rezolvam si leit-motivul 
acestui spital, acele autorizatii I.S.U., pentru ca doar in urma unor astfel de investitii putem 
obtine acele autorizatii. Se munceste - este aici si d-na manager Delia Risnoveanu, vorbim 
despre 4 sau 5 santiere deschise in cadrul spitalului si nu este usor, pentru ca trebuie sa tinem 
cont si de pacienti si de cadrele medicale de acolo, de aceea trebuie sa lucram cu foarte mult 
tact. Se lucreaza si la reabilitarea U.P.U. si jos la subsol, schimbam tot ceea ce inseamna 
conducte si tevi existente de cand s-a construit spitalul si astfel, incet-incet, incercam sa 
modernizam aceste corpuri. Avem proiecte si pentru Corpul B, anul viitor trebuie vazut ce 
facem si cu maternitatea, respectiv etajul V, dar trebuie sa hotaram impreuna ce este mai bine 
pentru spital, iar daca votul va fi unanim m-ar bucura foarte mult. Va multumesc. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare amendat: 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 26 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 3  
 
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-amendat a fost aprobat cu 26 de voturi “pentru” si 3 abtineri. S-au abtinut de la 
vot domnii consilieri judeteni:  Capatana Marian, Lungu Danut  si Vlad Pascale Daniela 
Andreia. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Apartamentului de tip familial “Felix” din cadrul Centrului cu module de 
tip familial “Floare de Colt”, organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Braila 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Apartamentului de tip familial “Felix” din cadrul Centrului cu module de tip familial “Floare de 
Colt”, organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a 
fost aprobat in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul Militar 
Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar a fost aprobat in 
unanimitate.  
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Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

23. Alte probleme 
 

Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului 
Consiliului Judetean Braila, aveti cuvantul: 

 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, as dori sa fac cateva precizari: consilierii judeteni ai P.N.L., intotdeauna 
au votat toate acele proiecte de hotarari care au tinut in special de   dezvoltare, administratie, 
buna functionare a aparatului administrativ si investitii. S-a discutat in sala despre modul 
nostru de a vota la rectificarea bugetara ...As dori sa va readuc aminte ca la bugetul pe acest 
an nu ati fost de acord cu nicio prounere, cu niciun amendament al Partidului National Liberal, 
iar acest vot, doar pe buget, pentru ca celelalte proiecte le-am votat in unanimitate si suntem 
cu totii de acord sa facem investitii, asadar, acest vot pe rectificare bugetara este ca o forma 
de protest, pentru ca nu ati fost de acord cu niciunul din acele amendamente sau acele  
propuneri ale P.N.L. Va multumesc.  
 
        *      

*  * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 octombrie 2022. 
 
 
 
 
 

Intocmit, 
Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
 

 
    PRESEDINTE,        SECRETAR  GENERAL  

       AL JUDETULUI,  
 
Chiriac Francisk-Iulian          Priceputu Dumitrel  
 
 
 
 
 
 
P.V. 2 ex. 


