
 

 

PROCES VERBAL 

 
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 28 aprilie 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.8391/22.04.2021, transmisa fiecarui consilier judetean 
in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.101/22.04.2021, a fost 
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 28 aprilie 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 29 de 
consilieri judeteni din totalul de 30 in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. 
In total sunt  30 de participanti. 
 Urmeaza sa se sincronizeze la platforma online si d-na consilier judetean Bordea 
Daniela. 
          La sedinta au fost invitati:, Directorul General al Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila, Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie 
Braila,Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul  Directiei 
Administratie Publica, Contencios, Arhitect sef, Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare, 
Seful Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 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 extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 24 
martie 2021, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din 
data de 31 martie 2021.Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
  Domnule Presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, procesul verbal al 
sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 24 martie 2021, respectiv 
procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 martie 
2021 au fost puse la dispozitia dvs. Pana in prezent nu au fost primite observatii, propuneri 
de modificare sau completare ale acestora, motiv pentru care va propun aprobarea lor in 
forma redactata.  

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 24 martie 2021.  

  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi“pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri: 0 

 
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 24 martie 2021 a fost aprobat in 
unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 martie 2021.  

  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri: 0 

  
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 martie 2021 a fost aprobat in 
unanimitate.  
 
*D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca este prezenta online la 
sedinta. In total sunt 31 de participanti (30 de consilieri judeteni, plus Presedintele 
Consiliului Judetean Braila). 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.254/27 

octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in 
Consiliul de Administratie al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.258/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila 
in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine 
Publica Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 
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4. Proiect de hotarare privind  aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

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

6. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 307 / 21 
decembrie 2020 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 

7. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale 
serviciilor sociale rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, organizate in  
cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune 
privind serviciile sociale ale UAT Unirea pentru anul 2021- initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente create 
si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de interes public - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind modificarea anexei 3 la Hotararea Consiliului Judetean 
Braila nr.230/30.10.2019, privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele 
destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in 
solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, a Listei 
de repartitie, precum si a Listei solicitantilor care nu au acces la locuinte, etapa II - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila  

11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 240/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a 
dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe 
tronsoane, a drumului judetean DJ 202B- traseu: Latinu-Gurguieti-Sihleanu- Scortaru Nou- 
Gemenele-Movila Miresii-Tepes Voda-Urleasca si completarea datelor de identificare in 
inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 279/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a 
dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe 
tronsoane, a drumului judetean DJ 211partial- traseu: limita județ Ialomița - Roșiori – 
Tătaru -Dudești – Dudescu - Zăvoaia-Bordei Verde (DJ 211A) si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din  Hotararea 
Consilului Judetean Braila nr. 282/2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean DJ 203 T - traseu: Jirlău - Vișani (DJ203A) si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 297/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a 
dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe 
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tronsoane, a drumului judetean DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc – 
Jirlău –Făurei - Brateșu Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia -
Însurăței si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului 
Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 298/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a 
dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe 
tronsoane, a drumului judetean DJ 203A- traseu: Limita județ Buzău – Plășoiu – Câineni 
Băi – Vișani – Drogu – Zamfirești – Galbenu si completarea datelor de identificare in 
inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 300/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a 
dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe 
tronsoane, a drumului judetean DJ 203P - traseu: Cireșu -Vultureni si completarea datelor 
de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 339/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a 
dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe 
tronsoane, a drumului judetean DJ 203 S- traseu: Surdila Găiseanca (DN 2B) - Făurei si 
completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotararea 
Consiliului Judetean Brăila nr. 340/30.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a 
dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe 
tronsoane, a drumului judetean DJ 212 - traseu: Chiscani – Tichilesti – Gropeni - Tufești - 
Cuza Vodă - Spiru Haret -  Berteștii de Jos - Berteștii de Sus - Mihai Bravu - limita județ 
Ialomița si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului 
Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 275/2020, 
privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti pentru autovehiculele 
aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor 
publice subordonate si a unor organe de specialitate ale administratiei publice, Anexele nr. 
2 și 14 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si 
Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2021 - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei, pentru anul 2021 a judetului 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si 
exploatarii „Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de 
asociere intre judetul Braila si Municipiul Braila nr.303/16.11.2018 - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul  
2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila GAZ” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 
2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare 
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Intercomunitara „DUNAREA” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 
2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

25. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 
domeniului privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

26. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executiei a bugetului local si a 
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 
nivelul Judetului Braila la trimestrul I al anului 2021- initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

27. Alte probleme 
 

Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Supun la vot ordinea de zi  
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 28 aprilie a fost aprobata in unanimitate. 

 
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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.254/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar de Educatie 
Incluziva Braila 
 

Va rog faceti propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in 

Consiliul de Administratie al Centrului de Educarie Incluziva Braila. 

 

*Dl consilier judetean Vaduva Dumitru propune din partea grupului P.S.D., in calitate de 

reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Centrului de 

Educarie Incluziva Braila pe d-na consilier judetean Chivu Mirela. 
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*Dl consilier judetean judetean Bucalau Alexandru, la randul sau, propune din partea 

grupului P.N.L. pe d-na consilier judetean Necoara Anamaria. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Mai sunt si alte propuneri? 
Daca nu mai sunt propuneri, rog sa pregatim si sa transmitem buletinele de vot catre toti 
consilierii judeteni. 
 
* Voturile consemnate la sfarsitul sedintei la proiectul de hotarare de la pct. nr. 1 de pe 
ordinea de zi sunt: d-na consilier judetean Chivu Mirela -18 voturi, iar d-na consilier 
judetean Necoara Anamaria-9 voturi, din totalul de 27 de voturi valabil exprimat.  
In acest context, d-na consilier judetean Chivu Mirela este desemnata reprezentant al 
Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Centrului de Educarie Incluziva 
Braila. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In continuare vom trece la cel de-al doilea proiect de hotarare al ordinii de zi, pentru care, 
deasemenea se foloseste votul secret si vom proceda la fel ca la proiectul de hotarare nr.1 
inscris pe ordinea de zi, astfel: 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.258/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean 
de Urgenta Braila 
 

Va rog faceti propuneri pentru desemnarea reprezentantului  Consiliului Judetean Braila in 
Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila 
 
 

*D-na consilier judetean Toma-Broasca Virginia-Geanina propune din partea grupului 

P.M.P., in calitate de reprezentant al  Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 

Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, pe d-l consilier judetean Botea 

Viorel. 

 

*D-l consilier judetean Ismail Duran propune din partea grupului P.M.P., in calitate de 

reprezentant al  Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului 

Judetean de Urgenta Braila, pe d-l consilier judetean Botea Viorel. 

 

*D-l consilier judetean Bucalau Alexandru propune din partea grupului P.N.L., in calitate de 

reprezentant al  Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului 

Judetean de Urgenta Braila, pe d-l consilier judetean Capatana Marian. 
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Dl consilier judetean Vaduva Dumitru a precizat faptul ca din partea grupului P.S.D. nu sunt 
propuneri, deoarece exista atat un membru titular cat si un membru supleant in cadrul 
consiliului de administratie aflat in discutie. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca nu mai sunt propuneri, rog sa pregatim si sa transmitem buletinele de vot. 
 
* Voturile consemnate la sfarsitul sedintei la proiectul de hotarare de la pct nr. 2 de pe 
ordinea de zi sunt: d-l consilier judetean Botea Viorel -19 voturi, iar d-l consilier judetean 
Capatana Marian -9 voturi, din totalul de 28 de voturi valabil exprimat.  
In acest context, d-l consilier judetean Botea Viorel este desemnat reprezentant al  
Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta 
Braila. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru operativitate, in paralel cu exprimarea optiunii de vot, vom trece la dezbateri pentru 
urmatorul proiect de hotarare, dupa care, la epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, se va 
comunica rezultatul votarii la cele doua proiecte anterioare. 
 

3. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 

335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine 

Publica Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila 
 

Va rog, aveti cuvantul 
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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”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului 

de specialitate al Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila 
 

Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de 

Pneumoftiziologie Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
307 / 21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
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”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 307 / 21 

decembrie 2020 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, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si 

functionare ale serviciilor sociale rezidentiale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilitati, organizate in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Braila 

 

Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale 

serviciilor sociale rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, organizate in  

cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in 

unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare  pentru emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de 
acțiune privind serviciile sociale ale UAT Unirea pentru anul 2021 
 
Va rog, aveti cuvantul 
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”: 31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune 
privind serviciile sociale ale UAT Unirea pentru anul 2021 a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de 
documente create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care 
constituie informatii de interes public 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente create 

si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de interes public a 

fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare privind modificarea anexei 3 la Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.230/30.10.2019, privind aprobarea Listei solicitantilor care au 
acces la locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul 
sanatatii, a Listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de 
Agentia Nationala pentru Locuinte, a Listei de repartitie, precum si a Listei 
solicitantilor care nu au acces la locuinte, etapa II 
 

Va rog, aveti cuvantul 
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”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind modificarea anexei 3 la Hotararea Consiliului Judetean Braila 

nr.230/30.10.2019, privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele 

destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in 

solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, a Listei 

de repartitie, precum si a Listei solicitantilor care nu au acces la locuinte, etapa II a fost 

aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 240/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a 
dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe 
tronsoane, a drumului judetean DJ 202B- traseu: Latinu-Gurguieti-Sihleanu- Scortaru 
Nou- Gemenele-Movila Miresii-Tepes Voda-Urleasca si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului 

Județean Brăila nr. 240/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 

proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 

judetean DJ 202B- traseu: Latinu-Gurguieti-Sihleanu- Scortaru Nou- Gemenele-Movila 

Miresii-Tepes Voda-Urleasca si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului 

public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 279/30.09.2020 privind inscrierea in cartea 
funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real 
masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 211partial- traseu: limita județ 
Ialomița - Roșiori – Tătaru -Dudești – Dudescu - Zăvoaia-Bordei Verde (DJ 
211A) si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al 
judetului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului 

Județean Brăila nr. 279/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 

proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 

judetean DJ 211partial- traseu: limita județ Ialomița - Roșiori – Tătaru -Dudești – Dudescu - 

Zăvoaia-Bordei Verde (DJ 211A) si completarea datelor de identificare in inventarul 

domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din  
Hotararea Consilului Judetean Braila nr. 282/2020 privind inscrierea in cartea 
funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real 
masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 203 T - traseu: Jirlău - Vișani 
(DJ203A) si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public 
al judetului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
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”: 31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din  Hotararea Consilului 
Judetean Braila nr. 282/2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate 
al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean 
DJ 203 T - traseu: Jirlău - Vișani (DJ203A) si completarea datelor de identificare in 
inventarul domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 297/04.12.2020 privind inscrierea in cartea 
funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real 
masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău 
- Galbenu – Sătuc – Jirlău –Făurei - Brateșu Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești 
– Dudescu – Zăvoaia -Însurăței si completarea datelor de identificare in 
inventarul domeniului public al judetului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului 
Județean Brăila nr. 297/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc – Jirlău –Făurei - Brateșu 
Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia -Însurăței si completarea 
datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 298/04.12.2020 privind inscrierea in cartea 
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funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real 
masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 203A- traseu: Limita județ 
Buzău – Plășoiu – Câineni Băi – Vișani – Drogu – Zamfirești – Galbenu si 
completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului 
Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului 
Județean Brăila nr. 298/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 203A- traseu: Limita județ Buzău – Plășoiu – Câineni Băi – Vișani – Drogu – 
Zamfirești – Galbenu si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public 
al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 300/04.12.2020 privind inscrierea in cartea 
funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real 
masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 203P - traseu: Cireșu -Vultureni 
si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului 
Braila 
 

Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului 

Județean Brăila nr. 300/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 

proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 

judetean DJ 203P - traseu: Cireșu -Vultureni si completarea datelor de identificare in 

inventarul domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Județean Brăila nr. 339/04.12.2020 privind inscrierea in cartea 
funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real 
masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 203 S- traseu: Surdila 
Găiseanca (DN 2B) - Făurei si completarea datelor de identificare in inventarul 
domeniului public al judetului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului 
Județean Brăila nr. 339/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 203 S- traseu: Surdila Găiseanca (DN 2B) - Făurei si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotararea 
Consiliului Judetean Brăila nr. 340/30.12.2020 privind inscrierea in cartea 
funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real 
masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 212 - traseu: Chiscani – 
Tichilesti – Gropeni - Tufești - Cuza Vodă - Spiru Haret -  Berteștii de Jos - 
Berteștii de Sus - Mihai Bravu - limita județ Ialomița si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
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”:31 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului 

Judetean Brăila nr. 340/30.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 

proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 

judetean DJ 212 - traseu: Chiscani – Tichilesti – Gropeni - Tufești - Cuza Vodă - Spiru 

Haret -  Berteștii de Jos - Berteștii de Sus - Mihai Bravu - limita județ Ialomița si 

completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila a fost 

aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 
275/2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti 
pentru autovehiculele aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate 
ale administratiei publice, Anexele nr. 2 și 14  

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 275/2020, 
privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti pentru autovehiculele 
aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice 
subordonate si a unor organe de specialitate ale administratiei publice, Anexele nr. 2 și 14 
a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia 
Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 
2021  

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si 
Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2021 a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei, pentru anul 2021 a judetului 
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii 
si exploatarii „Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform 
contractului de asociere intre judetul Braila si Municipiul Braila 
nr.303/16.11.2018  

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl Pricop Cristian, consilier judetean: 
 
Intelegem importanta acestui obiectiv pentru viata sociala din orasul Braila, dar as vrea sa 
intreb daca am putea cumva sa-i gasim o utilitate si pe timpul verii, deoarece, acest 
obiectiv are o perioada scurta de utilitate si mai ales in acest an, din cauza pandemiei nu a 
functionat absolut deloc. Ca si exemplu, la patinoarul de la Galati s-a organizat un centru 
de vaccinare. E pacat ca cea mai mare perioada din an sa nu aiba nicio utilitate. Va 
multumesc. 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte si stimati colegi, lansez propunere ca, ajutati de presa locala sa facem 
o dezbatere publica sa gasim o solutie privind utilitatea acestui patinoar si pe perioada 
sezonului cald. 
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Va multumesc. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Cu mare drag pot sa fac si acest lucru. Imi aduc aminte ca s-a mai incercat concesionarea 
acestui patinoar pe timpul verii catre un operator economic pentru diverse activitati dar a 
esuat pentru ca redeventa era destul de mare si de aceea cred ca ar trebui sa facem o 
expetiza vis-avis de acest subiect. Este buna si ideea d-lui consilier Capatana de a face o 
dezbatere publica pentru a identifica o alta utilitate. Patinoarul este semiacoperit si ca atare 
nu putem face un centru de vaccinare, dar pot sa va spun ca acestea sunt suficiente si vin 
totodata cu rugamintea de a indemna cat mai multe persoane sa vina la centrele de 
vaccinare, deoarece Romania are suficient de multe vaccinuri. Acum oamenii se pot 
vaccina si cu programare dar si la liber, in anumite intervale orare. 
Am retinut propunerile dvs. si daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de 
hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea contributiei, pentru anul 2021 a judetului Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii 
„Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de asociere intre 
judetul Braila si Municipiul Braila nr. 303/16.11.2018 a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru 
anul  2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila GAZ”  

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
*D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare 
nu participa la vot. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, din cate am inteles aceasta asociere nu prea mai are utilitate, in 
sensul in care primariile si-au facut S.F.-urile pe propriile cheltuieli si o parte din ele au iesit 
din aceasta asociatie. Pentru ca mai dam bani? Cum vor fi utilizati acesti bani? 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
S.F.-urile au fost facute pe banii Consiliului Judetean, dati in cadrul acestei asocieri si 
nicidecum pe banii primariilor, iar pentru exercitiul financiar 2021-2027 asa cum este 
contractul si la CUP “Dunarea”, este posibil (inca nu sunt ghiduri de finantare) ca aceasta 
asociatie sa depuna un proiect amplu la nivel de judet pentru alimentare cu gaz. Mai 
asteptam, deoarece este posibil ca 2-3 proiecte sa fie sustinute in cadrul asociatiei. 
Cheltuielile nu sunt foarte mari si putem sa ajutam in continuare, cum am ajutat pana acum 
prin aceste cofinantari, pentru efectuarea S.F.-urilor. Nu stiu de unde ati inteles ca le-au 
platit primariile.   
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Am informatiile de la primari. Pe langa acest lucru doua dintre primarii s-au retras din 
aceasta asociatie si urmeaza sa mai iasa si altele si atunci nu mai vad obiectul. Prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ar fi fost posibil, dar nu s-a intamplat acest 
lucru si tocmai de aceea va intreb care mai este utilitatea acestei asociatii… 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu stiu despre ce vorbiti…aveti informatii mai clare de la Bruxelles? 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Pe zona noastra nu am avut niciun fel de entitati care sa faca solicitari in acest sens. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Sa stiti ca au fost transmise cateva proiecte si catre Guvernul Romaniei si suntem in 
permanenta legatura cu cel care este girantul acestor proiecte, respectiv Transgaz ca si 
parte intermediara in ceea ce priveste aceste investitii si unire a acestor localitati. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Concret, ce face aceasta asociatie? Ati spus ca este posibil ca pe viitor sa atraga anumite 
investitii, dar la ora actuala? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Sa fim pregatiti pentru 2021-2027, domnule consilier.  
Ati spus prima oara ca nu am finantat S.F.-urile, iar eu v-am spus ca le-am finantat, 
indiferent de culoarea politica, spuneti ca nu vedeti utilitate, iar eu va spun ca exista, pentru 
exercitiul financiar 2021-2927, pentru a depune proiecte pentru 2-3 primarii si a le sustine 
in cadrul acestei asociatii si pentru a fi viabile sau un proiect mare pe tot judetul, in functie 
de negocierile si solutiile pe care ni le va da Transgaz privind alimentarea acestor comune. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Dar, unele comune au iesit din aceasta asociere. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Acestea vor fi pe cont propriu si va spun ca aceste comune vor reveni in cadrul acestei 
asocieri. Cine ii sfatuieste nu ii sfatuieste bine. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 20 

Voturi ”impotriva ”: 10 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul  2021 a 

UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila GAZ” a fost aprobat cu 20 de voturi “pentru”. Au 

votat “impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea 

Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, 

Pascale Daniela -Andreia,  Pricop Cristian-Florinel si Vasile Varga Constantin. D-na 

consilier judetean Bordea Daniela proiect nu a participat la vot. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 
2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara „DUNAREA” Braila  

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2021 a 

UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara „DUNAREA” Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru 
anul 2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila  

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Principalul obiectiv al acestei aosciatii ar fi elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare 
a serviciului. Stim ca de vreo 5-6 ani s-a cam blocat aceasta investitie a serviciului de 
salubrizare la nivel de judet. Cei din aceasta asociatie ne pot prezenta si noua un raport al 
activitatii si o strategie pe urmatorii ani? Ce s-a intamplat cu acel proiect european care s-a 
blocat acum 5-6 ani si care sunt viziunile pentru viitor? Se cheltuie o anumita suma de bani, 
anual, din banii contribuabililor. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Proiectul nu a fost blocat absolut deloc. Suntem foarte aproape de finalul acestui proiect. 
Asociatia este in faza de licitatie pentru operatorul unic privind statiile de sortare de la 
Ianca, Insuratei si Vadeni. Toate licitatiile se afla in acest moment la partea financiara. 
Speram ca pana in vara sau toamna sa stim care este castigatorul (operatorul unic) pentru 
judetul Braila si care sunt operatorii pentru statiile de sortare. Daca nu vor fi contestatii, in 
2022 vom avea operator unic de salubritate in tot judetul Braila, cat si pe statiile de sortare 
construite in cadrul acestui proiect. De la semnarea contractului si pana la intrarea efectiva 
a operatorului este necesara o perioada de 6 luni. Voi solicita conducerii asociatiei si un 
raport. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 24 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  7 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2021 a 

UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila a fost aprobat cu 24 de voturi “pentru” si 7 
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abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana 

Marian, Cirligea Florin -Eugen, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Pricop Cristian-Florinel si 

Vasile Varga Constantin.  

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

25. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care 
apartin domeniului privat al judetului Braila  

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 
domeniului privat al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

26. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executiei a bugetului local si 
a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul I al anului 2021 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  10 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executiei a bugetului local si a bugetului 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul 
Judetului Braila la trimestrul I al anului 2021 a fost aprobat cu 21 de voturi “pentru” si 10 
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abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana 
Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara 
Anamaria, Pascale Daniela -Andreia,  Pricop Cristian-Florinel si Vasile Varga Constantin. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Voturile consemnate dupa numaratoare la proiectul de hotarare de la pct. nr. 1 de pe 
ordinea de zi sunt: d-na consilier judetean Chivu Mirela -18 voturi, iar d-na consilier 
judetean Necoara Anamaria-9 voturi, din totalul de 27 de voturi valabil exprimat. 
 In acest context, d-na consilier judetean Chivu Mirela este desemnata reprezentant al 
Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Centrului de Educarie Incluziva 
Braila. 
 
In ceea ce priveste proiectul de hotarare de la pct nr. 2 de pe ordinea de zi voturile au fost 
repartizate astfel: d-l consilier judetean Botea Viorel -19 voturi, iar d-l consilier judetean 
Capatana Marian -9 voturi, din totalul de 28 de voturi valabil exprimat. 
 In acest context, d-l consilier judetean Botea Viorel este desemnat reprezentant al  
Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta 
Braila. 
 
Totodata, tinand cont de faptul ca dl consilier Capatana Marian este membru supleant in 
cadrul Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila si este solicitat 
doar in absenta titularului, am rugamintea ca pentru mai multa transparenta si corectitudine 
in luarea deciziilor sa fie invitati si lasati sa-si spuna opiniile si membrii supleanti in cadrul 
acestui consiliu de administratie. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
Aceasta propunere nu face decat sa asigure o dezbatere in amanunt a problemelor care 
intra in competenta consiliului de administratie si care se afla pe ordinea de zi a sedintelor 
respective. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Avem tot spectrul politic inclus in cadrul acestui consiliu de administratie si de aceea am 
rugamintea si totodata certitudinea ca vom lua cele mai bune decizii pentru a duce Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila acolo unde trebuie sa fie. 
Ati vazut ca 18 milioane de lei din buget se duc doar pentru echipamente medicale, fara a 
mai pune si cele 9 milioane care merg pe partea de functionare precum si alti  8 milioane 
de euro destinati reabilitarii Corpului A si 16 milioane pentru Corpul B. Cea mai mare suma 
din bugetul de dezvoltare si bugetul de functionare, anul acesta va merge catre Spitalul 
Judetean de Urgenta Braila. As fi vrut sa avem o suma generoasa si pe partea de 
infrastructura rutiera. 
 
*In incheierea sedintei dl consilier judetean Botea Viorel a multumit colegilor pentru votul 
acordat, de numire in calitate de reprezentant al  Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 
Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila si a subliniat deschiderea catre 
dialog si disponibilitate pentru rezolvarea tuturor problemelor semnalate atat din partea 
colegilor cat si  a cetatenilor. 
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In aceeasi ordine de idei, Presedintele Consiliului Judetean Braila a tinut sa aduca la 
cunostinta aprecierea sa fata de deciziile bune din mandatul trecut si experienta foarte 
buna in cadrul consiliului de administratie a d-lui consilier Capatana Marian, precum si a 
altor colegi care au demonstrat la randul lor o buna experienta administrativa in alte 
domenii de activitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

27. Alte probleme 
 
Daca nu mai exista alte probleme si totodata puizandu-se materialele inscrise pe ordinea 
de zi, declar inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 
28.04. 2021. 
 
 
 
 

Intocmit, 
 
         Hazaparu Marinela 
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