
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES VERBAL 

  
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 22 iulie 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. 14112/16.07.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 164/16.07.2021, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 22 iulie 2021. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 26 membri din 30 membri in 
functie. 
 Lipsesc motivat domnii consilieri judeteni: Cortez Vasile si  Cirligea Eugen. 
 Urmeaza sa soseasca domnii consilieri judeteni Capatana Marian si Lungu Danut. 
           La sedinta au fost invitati:, Directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila, Managerul Scolii Populare de Arte si Meserii „ Vespasian Lungu „ 
Braila, Managerul Bibliotecii Judetene „ Panait Istrati „ Braila, Managerul Spitalului Judetean 
de Urgenta Braila, Directorul Directie Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, Presedintele 
Clubului Sportiv Viitorul Ianca Braila, Presedintele Clubului Sportiv Sport Plus Braila, 
Presedintele Asociatiei Fotbal Club 1919 Dacia Unirea Braila, Presedintele Clubului Sportiv 
Cuza Pirates Braila, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 
Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei Strategii de 
Dezvoltare, 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 ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 iunie 2021. 
Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
*D-nii consilieri judeteni Capatana Marian si Lungu Danut au sosit in sala. In total, la sedinta 
participa 28 de consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 29 
de participanti. 
 
Dl Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 

Domnule Presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, procesul verbal al 
sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 iunie 2021 a fost pus la dispozitia 
dvs. Pana in prezent nu au fost primite observatii, propuneri de modificare sau completare a 
acestuia, motiv pentru care va solicit aprobarea lui in forma redactata.  

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 30 iunie 2021.  
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Cine este “pentru”?    

Cine este “impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 30 iunie 2021 a fost aprobat in unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 
Stimate colege si stimati colegi, 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 actualizarii de identificare si a valorilor 

drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2020 – 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea santurilor pe str. 
Rm. Sarat prin realizarea de rigole carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane 
intre strazile Lalelelor – Zorilor, respectiv str.Baltii – Gradinarilor, in comuna 
Jirlau, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei 
Scortaru Nou pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Modernizare strazi comunale secundare: strada Nordului si strada Horei, in 
localitatea Sihleanu, comuna Scortaru Nou, judetul Braila” – initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire cladire 
multifunctionala pentru servicii sociale”, rest de executat – initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire piata 
agroalimentara comuna Baraganul, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei 
Scortaru Nou pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Modernizare strazi comunale: strada Crizantemei, in localitatea Scortaru Nou, 
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comuna Scortaru Nou, judetul Braila”, rest de executat – initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Extindere strada Eroilor in 
comuna Tufesti, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 7 proiecte enuntate. 

 

Cine este “pentru”?    

Cine este “impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Suplimentarea ordinii de zi, a fost aprobata in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
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.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 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Scolii 
Populare de Arte si Meserii  « Vespasian Lungu » Braila – initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
3.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 185/27 
noiembrie 2015 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta 
Persoanelor Braila in Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila si aprobarea 
organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare   - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.336/21 
decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene 
„Panait Istrati”  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 
Judetean de Urgenta Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 



4 
 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 
Scolii Populare de Arte si Meserii  « Vespasian Lungu » Braila  - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Complexului de tip familial pentru copii cu dizabilitati „Surasul Copilariei”, organizat 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 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Complexului de tip familial « Universul Copiilor », organizat in cadrul  Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul de parteneriat 
intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si Unitatea 
Administrativ Teritoriala Judetul Braila,  aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 
217/31.08.2020 cu modificarile ulterioare, incheiat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul 
Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 
pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau 
drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)” – initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in 
judetul Braila 2020-2025 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Fotbal, prezent si 
viitor – Faza a II-a” al  Clubului Sportiv Viitorul Ianca – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Renasterea voleiului 
brăilean de performanţă” al  Clubului Sportiv Sport Plus Brăila – initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv „Dacia Unirea – 
Drumul spre performanta in fotbalul brailean” al Asociaţiei Fotbal Club 1919 Dacia Unirea Braila 
– initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Educatie si sanatate 
prin baschet” al  Clubului Sportiv Cuza Pirates Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de a solicita Guvernului revocarea  
dreptului de administrare al Consiliului Judetean Braila asupra imobilului aflat in domeniul public 
al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa parte integranta din prezenta 
hotarare, care a facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 1269/2007 privind schimbarea titularului 
dreptului de proprietate si de administrare asupra unor parti dintr-un imobil aflat in domeniul 
public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea darii in 
administrarea Ministerului Apararii Nationale – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
16. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, catre Asociatia de 
Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila, a suprafetei de 
26,52 mp din imobilul Vila Lacramioara, situat in Statiunea Lacu Sarat, pana la data de 
31.12.2025 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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17. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 6 
ani, a unui mijloc fix, catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a judetului Braila 
– initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
18. 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 Judetean de Urgenta Braila – initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
19. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului 
situat in Municipiul Braila, str. Pietatii nr.1, apartinand domeniului public al Judetului Braila, 
administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila – initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
20. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului 
situat in Braila, B-dul Independentei nr.251, apartinand domeniului public al Judetului Braila, 
administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila – initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr.325/21.12.2020 privind stabilirea  taxelor si  tarifelor reprezentand venituri proprii ale 
Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia,  pentru anul fiscal 
2021 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
22. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati 
desfasurate, precum si unele facilitati pentru anul scolar 2021-2022, a Planurilor de invatamant 
pentru anul scolar 2021-2022 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu titlu gratuit, in 
scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala – initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
23. 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 trimestrul al II-
lea al anului 2021 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 
24. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si estimarile pe 
anii 2022-2024 – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 
25. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii de identificare si a valorilor drumurilor 
judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2020 – initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Reabilitarea santurilor pe str. Rm. Sarat prin realizarea de rigole 
carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane intre strazile Lalelelor – Zorilor, respectiv 
str.Baltii – Gradinarilor, in comuna Jirlau, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
27. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strazi comunale secundare: 
strada Nordului si strada Horei, in localitatea Sihleanu, comuna Scortaru Nou, judetul Braila” – 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
28. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire cladire multifunctionala pentru servicii sociale”, 
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rest de executat – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 
29. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire piata agroalimentara comuna Baraganul, judetul 
Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
30. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strazi comunale: strada 
Crizantemei, in localitatea Scortaru Nou, comuna Scortaru Nou, judetul Braila”, rest de executat 
– initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
31. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Extindere strada Eroilor in comuna Tufesti, judetul Braila” – 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
32. Raport privind situatia gestionarii bunurilor in anul 2020 
33. Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor Semestrul I – anul 2021 
34. Alte probleme  
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi modificata 
 

Cine este “pentru”?    

Cine este “impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Ordinea de zi suplimentata, a fost aprobata in unanimitate. 
 
Dl Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
 Domnule Presedinte, as vrea sa reamintesc domnilor consilieri prevederile articolului nr. 228 
din  O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit carora alesul local aflat in conflict de 
interese la unul din proiectele de hotarari ce se regaseste pe ordinea de zi, este obligat sa 
anunte acest lucru si sa se abtina de la votarea proiectului de hotarare respectiv.   
 
* D-na consilier judetean Chivu Mirela a anuntat ca nu va participa la vot la proiectul de 
hotarare cu nr. 9 de pe ordinea de zi, iar d-na consilier judetean Necoara Anamaria a anuntat 
ca nu va participa la vot la proiectele de hotarare nr. 11 si nr. 14 de pe ordinea de zi. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
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1. 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 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.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: 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Scolii Populare de Arte si Meserii  « Vespasian Lungu » Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Scolii Populare 
de Arte si Meserii  « Vespasian Lungu » Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
185/27 noiembrie 2015 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Judetean de 
Evidenta Persoanelor Braila in Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila si 
aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si 
functionare    

 
Va rog, aveti cuvantul 
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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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 185/27 
noiembrie 2015 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta 
Persoanelor Braila in Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Braila si aprobarea 
organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare a fost 
aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
336/21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Bibliotecii Judetene „Panait Istrati”  Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 336/21 
decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene 
„Panait Istrati”  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 Judetean de Urgenta Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 



9 
 

 

Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

6. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 
Scolii Populare de Arte si Meserii  « Vespasian Lungu » Braila   

 
Va rog, aveti cuvantul 
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 Scolii 
Populare de Arte si Meserii  « Vespasian Lungu » Braila  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Complexului de tip familial pentru copii cu dizabilitati „Surasul 
Copilariei”, organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila 

 

Va rog, aveti cuvantul 
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 
Complexului de tip familial pentru copii cu dizabilitati „Surasul Copilariei”, organizat in cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in 
unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Complexului de tip familial « Universul Copiilor », organizat in cadrul  
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul 
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 
Complexului de tip familial «Universul Copiilor», organizat in cadrul  Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul de 
parteneriat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila,  aprobat prin Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr. 217/31.08.2020 cu modificarile ulterioare, incheiat pentru realizarea 
proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate 
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes 
judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si 
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre 
de agrement/baze turistice (tabere scolare)” 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, sa inteleg ca acest proiect de hotarare face referire la DJ 203, da? 
Suntem  de acord cu faptul ca trebuie sa dam bani, dar puteti sa ne spuneti si noua cat trebuie 
sa mai dureze  si sa mai contribuim pentru ca acest drum sa fie finalizat? Cel putin in Ianca, 
locuitorii de pe strada Sarateni sunt exasperati de praful si de situatia care treneaza de doua 
luni de zile. Am inteles ca mai sunt prbleme si intre Sutu si Ianca, Corbeni si Gulianca. Spuneti-
ne si noua, cand va fi gata? Conditiile in care lucreaza constructorul intre Oprisenesti si Bordei-
Verde-Viziru sunt precare si pun in pericol siguranta circulatiei in acea zona. Consider ca ar 
trebui, cumva, sa avem un diriginte de santier sau o persoana care sa monitorizeze care este 
exact stadiul lucrarii. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule consilier, aveti idee ce inseamna proiect european si toate etapele premergatoare si 
si toti oamenii angrenati intr-un astfel de proiect? Toti pasii respectati si echipa de 
implementare sunt niste etape premergatoare. Echipa impreuna cu dirigintele de santier sunt 
acolo. Din informatiile pe care le am, pot sa va spun ca pana sambata va fi finalizat tronsonul 
din Sarateni, de luni urmeaza Sutu, se va incepe si partea de la Gulianca spre Racovita  si se 
va lucra si pe tronsonul Bordei-Verde-Viziru, dar trebuie respectate anumite termene si anumite 
decizii. Nu sunt inginer constructor, pe mine ma intereseaza doar ca lucrarea sa fie finalizata in 
termen, iar specialistii sa-si asume toate deciziile pe care le iau si sa ia  toate masurile ca acest 
drum sa fie facut corespunzator caietului de sarcini. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Asta intrebam... anul acesta va fi gata sau la iarna vom avea probleme ca si anul trecut, intre 
Sutu si Ianca. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Sper ca anul acesta sa fie gata. 
 
Dl. Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean: 
 
Intre Sutu si Ianca, sigur nu. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Ma refeream si la alte sectoare. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule consilier, se lucreaza pe toate sectoarele, respectand anumite etape si proceduri de 
constructie. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul de parteneriat intre 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si Unitatea 
Administrativ Teritoriala Judetul Braila,  aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 
217/31.08.2020 cu modificarile ulterioare, incheiat pentru realizarea proiectului „Sprijin la 
nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 
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2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare 
si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)” a fost 
aprobat cu 28 de voturi „pentru”. D-na consilier judetean Chivu Mirela nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a 
Deseurilor in judetul Braila 2020-2025 

 
Va rog, aveti cuvantul.  
Daca nu, voi face eu un scurt comentariu...Am vazut ca mai multe judete se afla in faza de 
implementare a acestor planuri, dar noi suntem printre judetele foarte avansate in ceea ce 
priveste acest proiect de la nivel national si care este inceput de foarte mult timp Suntem in 
ultimele etape, atat la asociatii, cat si la consiliul judetean, in ceea ce priveste atribuirea 
operatorului unic, dar si a operatorilor pe statiile de sortare. Speram sa nu fie foarte multe 
contestatii, astfel incat sa avem operator unic si sa dam drumul la acest proiect, care nu a fost 
unul foarte mic, dimpotriva, a fost un proiect in valoare de 30 de milioane de euro, bani 
europeni si sa fim printre primele judete care sa avem absolut totul implementat. Va mai fi ceva 
de  lucru in anii urmatori, pentru ca la inceput nu am avut informatiile necesare, in ceea ce 
priveste partea de cantarire a gunoiului menajer, precum si partea de reciclare, astfel incat  si 
operatorul dar si u.a.t.-urile sa aiba o dimensiune atat a cantitatii cat si a banilor care vin inapoi 
ca urmare a reciclarii materialelor care merg catre statiile de sortare. Vreau sa va multumesc 
pentru toate proiectele de hotarare premergatoare acestui mare proiect pe care le-ati votat. 
Speram ca la deschiderea exercitiului financiar 2021-2027 sa avem destule documente si sa 
fim pregatiti pentru a fi eligibili. Vom tine cont de infrastructura si deasemenea nu vom lasa 
deoparte nici celelalte domenii pe care  le avem in grija: cultura, sport si alte domenii. 
 
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 Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in 
judetul Braila 2020-2025 a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Fotbal, 
prezent si viitor – Faza a II-a” al  Clubului Sportiv Viitorul Ianca 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
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Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Avem doua amendamente legate de bugetul alocat si de cheltuielile Clubului Sportiv Viitorul 
Ianca. La capitolul “Mingi de antrenament” este aprobata o minge la doi jucatori. Deasemenea,  
la “Cheltuieli medicale” suma ar trebui suplimentata cu 62.000 lei, deoarece, un jucator nu ia 
tratament doar 4 zile pe saptamana. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Voi supune amendamentele dvs. la vot, dar va aduc aminte ca a fost o comisie de evaluare si 
nu stiu daca putem sa amendam acest proiect. Noi doar aprobam sau nu solicitarea facuta de 
comisie. Dar, vom supune la vot cele doua amendamente. Nu este o suplimentare pe buget ci o 
suplimentare pe proiect. Comisia a analizat in baza unui Regulament si s-au luat niste hotarari. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
In Regulament este precizat clar ca suma se acorda  in baza unei prescriptii medicale, nu in 
baza unei comisii.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Eu va intreb, de unde stim noi cati bolnavi vor fi in momentul acela? 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Ar trebui bugetate acele prescriptii medicale. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Noi nu finantam 100% proiectul sportiv, ci doar o parte. 
Supun la vot cele doua amendamente: 
1. Suplimentarea sumei cu 12.000 lei la Capitolul „Mingi antrenament”: 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 8 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  21 
 
Amendamentul privind suplimentarea sumei cu 12.000 lei la Capitolul „Mingi antrenament” nu 

a fost aprobat. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Chiriac Francisk Iulian, 

presedinte al Consiliului Judetean Braila, Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului 

Judetean, Dobre Ionut Ciprian vicepresedinte al Consiliului Judetean, Abaseaca Mihai Gabriel, 

Anton Gina, Balanica Dragomir Mariana-Carmelia, Banica Carmen- Elena, Bordea Daniela, 

Burtea Fanel, Chivu Mirela, Dobrota Marius-Valentin, Dumitru Aurel, Ghiorghiu Marian, Ichim 
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Andrei Ionut, Negru Marius-Catalin, Turcoeanu Valentina, Vaduva Dumitru, Vilsan Dorel, Ismail 

Duran, Botea Viorel, Toma-Broasca Virginia-Geanina 

2. Suplimentarea sumei alocate pentru medicamentatia sportivilor cu 62.000 lei. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 8 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  21 
 
Suplimentarea sumei cu 62.000 lei privind medicamentatia sportivilor nu a fost aprobat. S-au 

abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului 

Judetean Braila, Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean, Dobre Ionut Ciprian 

vicepresedinte al Consiliului Judetean, Abaseaca Mihai Gabriel, Anton Gina, Balanica 

Dragomir Mariana-Carmelia, Banica Carmen- Elena, Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chivu 

Mirela, Dobrota Marius-Valentin, Dumitru Aurel, Ghiorghiu Marian, Ichim Andrei Ionut, Negru 

Marius-Catalin, Turcoeanu Valentina, Vaduva Dumitru, Vilsan Dorel, Ismail Duran, Botea 

Viorel, Toma-Broasca Virginia-Geanina 

Reprezentantul Clubului Sportiv Viitorul Ianca: 
 
Am dori sa stim, referitor la transport, de ce sunt doua preturi pe kilometri? Pe anumite rute am 
avut un pret... 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
  
Doamna, ati cerut clarificari la comisie? Comisia hotaraste. Ati solicitat clarificari privind acest 
aspect la comisie? 
 
Reprezentantul Clubului Sportiv Viitorul Ianca: 
 
Puteti sa ne explicati acest lucru? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Eu nu sunt comisia.  Comisia a analizat toate aceste aspecte. Nu decidem noi. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Nu suntem consilieri? Nu de aceea suntem aici, sa votam sau nu in ceea ce priveste 
bugetarea acestui club? 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Sunteti consilier, ati votat un Regulament, am facut o comisie de specialisti din functionari 
publici care au  analizat, sunt anumite etape care trebuie respectate, de depunere a 
proiectului, de contestatie... nu hotaram noi acum ca trebuie sa cumparam 100 de mingi la 
Viitorul Ianca, 50 la Dacia Unirea s.a.m.d. pentru ca asa vrem noi.  Comisia trebuie sa-si faca 
datoria. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Atunci, noi de ce mai votam? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Este dreptul dvs. sa votati sau nu. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Intr-un ordin al Ministrului Tineretului si Sportului se facea referire la sportul de masa,  ca ar fi 
obligatoriu ca fiecare sportiv sa aiba o minge cu care sa se antreneze. As dori sa stiu daca 
aceasta comisie a luat in calcul acest ordin. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In cazul de fata nu vorbim despre sport de masa. Aceste proiecte sunt pentru  sportul de 
performanta. Eu cred in profesionalismul functionarilor, a fost un Regulament foarte bine 
stabilit si toti cei care voiau, puteau  cere clarificari si raspunsuri la proiectul respectiv, dar nu 
au facut-o. Nici contestatii nu au fost. Acestea sunt sumele si este datoria noastra sa votam  
sau nu. Daca nu vor sa-l aprobam, sa ne spuna ca refuza si nu il mai finantam.  
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Am si eu o intrebare: daca in aceasta comisie de specialisti a facut parte vreun medic, a 
propos de cheltuielile privind medicamentele? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Dati-mi voie sa nu va raspund la aceasta intrebare. 
 
Supun la vot proiectul in forma initiala. 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Fotbal, prezent si viitor – 
Faza a II-a” al  Clubului Sportiv Viitorul Ianca a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Nu a 
participat la vot d-na consilier judetean Necoara Anamaria. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Renasterea 
voleiului brăilean de performanţă” al  Clubului Sportiv Sport Plus Brăila 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
As avea mai multe amendamente: in primul rand s-au taiat fondurile pentru tinuta de 
reprezentare. Comisia trebuie sa stie ca tinuta de reprezentare inseamna costum si cravata, nu 
trening si geaca. Sportivii vor merge la competitii fiecare cu geaca lui: unul cu albastru, unul cu 
galben, unul cu verde... S-au taiat aceste sume motivat de faptul ca tinuta de reprezentare este 
necesara doar la competitiile internationale. Da, asa este, tinuta de reprezentare este tinuta pe 
care o aveti dvs. acum.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Tinuta cumparata din banii mei. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Am taiat banii pentru tinuta de reprezentare, dar un trening si o geaca putem sa dam, nu? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Vorbim despre un club privat. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Eu vorbesc din punct de vedere sportiv. Am fost la competitii internationale, am fost la 
olimpiade si am fost imbracata in costum si camasa. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Tinuta cumparata de cine? 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
De Comitetul Olimpic Roman. 
Asta spun, ca nu a cerut nimeni tinuta de reprezentare, in proiecte nu sunt cerute tinute de 
reprezentare. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ati fost la comisii, ati dat avizele, acum veniti cu intrebari legate de olimpiada, C.S.M., etc.   
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
La comisii, eu am spus. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Oricum, am facut un efort  ca in fiecare an, din bugetul pe care il avem, macar sa mentinem in 
viata anumite cluburi. Nemultumirile sunt totale. Vedem daca la anul le mai mentinem sau le 
dam pe toate la C.S.M. pentru ca vad ca descurcati foarte bine la C.S.M. si aveti suficienti bani 
sa le finantati pe toate. Sunt cluburi private, care reprezinta Braila si am considerat ca trebuie 
sa le ajutam. Daca refuzati acest ajutor, este la latitudinea dvs... Dar daca ma intrebati acum de 
ce port cravata si costum si din banii cui le-am cumparat...nu este in regula. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Cine cunoaste sport rade de raspunsurile pe care le-a dat comisia. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Am fost si eu sportiv, dar din sportul acesta vezi partea rea sau buna. Eu prefer partea buna, in 
sensul de a ajuta niste cluburi sportive sa mearga sa ne reprezinte. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Ajutati doar pentru imagine sau pentru a avea si ceva performanta. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ajut pentru performanta, dar sa nu uitam ca vorbim despre cluburi private, domnule consilier. 
Nu v-am dat cuvantul.  
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Numai dvs. aveti voie. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Am voie, pentru ca sunt Presedintele Consiliului Judetean. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Si ales cu peste 50%, dar nu uitati ca aveti obligatia sa ne ascultati si pe noi. 
Noi vrem sa fim alaturi de proiectele pe care dvs. le propuneti si sa aducem plusvaloare la 
Consiliul Judetean. Ne spuneti ca trebuie sa discutam la comisie. Unele lucruri pot fi discutate 
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la comisie, dar altele nu. De aceea, in aceasta sala sunt si anumiti reprezentanti care pot sa 
raspunda la anumite intrebari... 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ati fost la comisie, ati putut cere clarificari de la directorii din cadrul Consiliului Judetean si  
functionari. Puteati sa-i intrebati cum s-au intamplat lucrurile, de ce s-au taiat anumite sume. Eu 
vad ca dvs. considerati ca problemele se pot rezolva in cadrul sedintei. Nu se poate, pentru ca 
sunt decizii asumate de comisie care are ca atributii exact analiza acelui proiect. Nu putem da 
inapoi acele decizii. Daca vreti, putem scoate de pe ordinea de zi acel proiect si nu il mai 
votam. O vom lua de la capat cu acel proiect. Respectam niste reguli. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Ne-am gandit ca, pe langa ce a aprobat comisia, putem da un pic mai mult. Avem un buget si 
daca vrem putem sa ajutam cu cat au cerut acele cluburi, care si-au facut si ei un buget in limita 
bunului simt, nimic mai mult. Noi ar trebui sa spunem ce avem de spus in comisii si sa venim cu 
amendamente in comisii, dupa cum spuneti dvs., dar daca acele amendamente din cadrul 
comisiei nu sunt aprobate, eu nu pot sa ajung in plenul consiliului judetean cu ele si de fapt, noi 
trebuie sa venim la sedintele de consiliu judetean doar sa votam sau nu proiectele de hotarare. 
Atat. 
 
Dl Burtea Fanel, consilier judetean: 
 
Am si eu o rugaminte fata de colegi: la fiecare sedinta veniti cu propuneri de imbunatatire, dar 
nu vreti sa stim, chiar daca nu am votat, care este bugetul? Faptul ca acesta este mai mic fata 
de  cel de anul trecut? Fata de imbunatatirile cu care veniti, nu vreti sa tinem cont ca acest 
buget a fost truncheat cu peste 30%? Ori, ne facem publicitate. Intrebati-i pe colegii dvs. 
consilieri care au fost in comisii anii trecuti, cum au fost privite proiectele acelea?  Si bani erau 
foarte multi. Daca venim la fiecare sedinta si cerem mai mult  si nu am facut niciun efort de a 
avea mai multi bani la bugetul judetului...e o chestie de bun simt. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Imi aduc aminte ca anul trecut au fost in comisie si colegi de-ai nostri, consilieri judeteni. Sunteti 
aici reprezentanti ai tuturor cluburilor care au primit finantare in fiecare an. Am facut si  a doua 
si a treia sesiune pentru ca nu au venit consilierii, nu au semnat... anul acesta am zis sa faca 
parte din comisie doar functionari, pentru a merge mai repede evaluarea, tinand cont de faptul 
ca s-a votat bugetul foarte tarziu si pentru a se prinde o parte din finantare pana la sfarsitul 
anului fiscal. Nu este bine nici asa. Ma gandesc la alta metoda de finantare a acestor cluburi. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Am si eu o intrebare: H.C. „Dunarea”, care este tot un club privat  isi cumpara haine din bani 
publici sau din fonduri private?  
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
H.C. „Dunarea” este un club la care si Primaria Municipiului si Consiliulu Judetean sunt 
actionari principali. 
 
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 finantarii programului sportiv “Fotbal, prezent si viitor – 
Faza a II-a” al  Clubului Sportiv Viitorul Ianca a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv „Dacia 
Unirea – Drumul spre performanta in fotbalul brailean” al Asociaţiei Fotbal Club 1919 
Dacia Unirea Braila  
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Aceeasi problema: pe timpul pandemiei fiecare jucator ar trebui sa aiba mingea lui. Acele 
mingi au fost dezinfectate aproape in fiecare zi  si s-au deteriorat.  Daca aceasta comisie 
considera ca o minge merge la doi jucatori, asa sa fie. Si ma bucur ca este un proiect aproape 
perfect.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Deci, se poate sa scrii un proiect care sa respecte criteriile. Luati-l ca model si celelalte cluburi.  
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv „Dacia Unirea – Drumul 
spre performanta in fotbalul brailean” al Asociaţiei Fotbal Club 1919 Dacia Unirea Braila a fost 
aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv 
“Educatie si sanatate prin baschet” al  Clubului Sportiv Cuza Pirates Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Educatie si sanatate prin 
baschet” al  Clubului Sportiv Cuza Pirates Braila a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Nu a 
participat la vot d-na consilier judetean Necoara Anamaria. 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de a solicita Guvernului 
revocarea  dreptului de administrare al Consiliului Judetean Braila asupra imobilului 
aflat in domeniul public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa parte 
integranta din prezenta hotarare, care a facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 1269/2007 
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor 
parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului 
Apararii Nationale, in vederea darii in administrarea Ministerului Apararii Nationale  
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, am vrea sa ne dati cateva detalii legat de acest proiect, pentru opinia 
publica. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Dupa cum stiti, in 2007 Consiliul Judetean a intrat in posesia aeroportului Ianca si toate 
anexele. Se vehicula ideea de a fi transformat intr-un aeroport  comercial si pentru persoane. 
Printr-o adresa a Ministerului de Finante ni se cere sa intrebam daca Ministerul Apararii ne da 
in proprietate   acele lucruri, am facut o astfel de corespondenta cu Ministerul Apararii. Acesta 
nu doreste sa ne lase in proprietate acel teren si am facut corespondenta in sensul de a-l trece 
in domeniul public al statului, respectiv Ministerul Apararii pentru a clarifica partea de 
patrimoniu public asa cum ne cere Ministerul de Finante. Costurile calculate din 2007 au fost 
enorme, undeva la 3 milioane de lei paza acelui aeroport. Nici in momentul de fata, pe termen 
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scurt nu avem previziuni de a face ceva acolo, fiind un obiectiv care tine de Ministerul Apararii 
si am zis  ca daca nu putem contribui la modernizare, sa  sa dam inapoi proprietatea celui care 
ne-a cedat-o in 2007, scopul fiind reducerea cheltuielilor. Cam aceasta este pe scurt istoria 
proiectului de hotarare. 
Mai avem Palatul Administrativ care si el este dat in administrarea Consiliului Judetean, nu in 
proprietate si ar mai fi, fosta autobaza a „Braicar”, unde s-a dorit la un  moment dat sa se faca   
un nou sediu ISU, dar nu s-a intamplat nimic acolo...Si acolo platim paza si cheltuim bani.    
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare: 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind privind aprobarea propunerii de a solicita Guvernului revocarea  
dreptului de administrare al Consiliului Judetean Braila asupra imobilului aflat in domeniul 
public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa parte integranta din prezenta 
hotarare, care a facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 1269/2007 privind schimbarea titularului 
dreptului de proprietate si de administrare asupra unor parti dintr-un imobil aflat in domeniul 
public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea darii in 
administrarea Ministerului Apararii Nationale a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, catre 
Asociatia de Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat 
Braila, a suprafetei de 26,52 mp din imobilul Vila Lacramioara, situat in Statiunea Lacu 
Sarat, pana la data de 31.12.2025  
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, catre Asociatia 
de Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila, a suprafetei 
de 26,52 mp din imobilul Vila Lacramioara, situat in Statiunea Lacu Sarat, pana la data de 
31.12.2025  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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17. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o 
perioada de 6 ani, a unui mijloc fix, catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de 
Rechizitii a judetului Braila  
 
Va rog, aveti cuvantul 
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, pe o perioada de 6 ani, 
a unui mijloc fix, catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a judetului Braila   a 
fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

18. 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 Judetean de Urgenta Braila  
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
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 Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in Municipiul Braila, str. Pietatii nr.1, apartinand domeniului public al 
Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila  
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
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Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in 
Municipiul Braila, str. Pietatii nr.1, apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat 
de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in Braila, B-dul Independentei nr.251, apartinand domeniului public al 
Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila  
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in 
Braila, B-dul Independentei nr.251, apartinand domeniului public al Judetului Braila, 
administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr. 325/21.12.2020 privind stabilirea  taxelor si  tarifelor reprezentand 
venituri proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate 
acestuia,  pentru anul fiscal 2021  
 
Va rog, aveti cuvantul: 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, as vrea sa fac un amendament si aici ma refer la tariful care se va 
percepe pentru un test P.C.R.  In proiectul de hotarare tariful a fost de 300 de lei. In urma unei 
analize am constatat ca media tarifului in judetul Braila este cam 230 de lei, de aceea si 
amendamentul se refera strict la aceasta suma, adica sa se modifice tariful de la 300 la 230 de 
lei. 
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D-na Delia Rasnoveanu, manager Spitalul Judetean de Urgenta Braila: 
 
Aceste tarife sunt calculate tinand cont de personalul care lucreaza in ture, de acoperirea 
salariilor si intretinerea aparaturii. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Aici as vrea sa fac si eu un comentariu: nu am nicio problema sa micsoram pretul la 230 de lei, 
dar trebuie sa tinem cont si de problemele prezentate de doamna manager privind toate 
costurile ce vizeaza mentenanta si toate materialele care se folosesc pentru astfel de teste. 
Daca am duce tariful la 230 lei, spitalul ar iesi pe minus. Din cate stiu eu, un test poate fi 
abordat din punct de vedere calitativ si cantitativ. Stiu ca spitalul are aparate care face testele 
cantitativ. Aici vorbim de alte proceduri, alte costuri in ceea ce priveste efectuarea acestui test. 
Nu stiu ce teste fac celelalte clinici... daca fac doar calitativ, atunci tariful per test este clar mai 
mic.  Eu as avea propunerea sa aprobam proiectul cu tariful aprobat in C.A., sa mai facem o 
analiza si sa vedem daca aceste costuri mai pot fi diminuate, iar  la urmatoarea sedinta putem 
vota micsorarea acestui tarif.  
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, suntem intru totul de acord, cu rugamintea ca la urmatoarea sedinta 
doamna manager sa ne aduca date concrete. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Singura rugaminte este sa calculam astfel incat, daca vom cobori pretul sa nu iesim pe 
pierdere. 
 
Asadar, propun spre aprobare proiectul de hotarare in forma initiala: 
 
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. 325/21.12.2020 privind stabilirea  taxelor si  tarifelor reprezentand venituri proprii ale 
Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia,  pentru anul fiscal 
2021 a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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22. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte 
activitati desfasurate, precum si unele facilitati pentru anul scolar 2021-2022, a Planurilor 
de invatamant pentru anul scolar 2021-2022 si a Manifestarilor cultural artistice 
desfasurate cu titlu gratuit, in scopul cresterii gradului de acces si participare a 
cetatenilor la viata culturala  
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati desfasurate, 
precum si unele facilitati pentru anul scolar 2021-2022, a Planurilor de invatamant pentru anul 
scolar 2021-2022 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu titlu gratuit, in scopul 
cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

23. 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 trimestrul al II-lea al anului 2021  
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  8 
 
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 trimestrul al 

II-lea al anului 2021  a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 8 abtineri. S-au abtinut de la vot 

urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Dorobantu Stavarel, Lungu 

Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia, Pricop Cristian-Florinel, Varga Vasile-

Constantin. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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24. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024  
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  8  
 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si estimarile 
pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-
2024  a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 8 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, Varga Vasile-Constantin. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii de identificare si a 
valorilor drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2020 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii de identificare si a valorilor drumurilor 
judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2020 a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea santurilor pe str. 
Rm. Sarat prin realizarea de rigole carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane intre 
strazile Lalelelor - Zorilor, respectiv str.Baltii - Gradinarilor, in comuna Jirlau, judetul 
Braila” 
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Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Reabilitarea santurilor pe str. Rm. Sarat prin realizarea de rigole 
carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane intre strazile Lalelelor - Zorilor, respectiv 
str.Baltii - Gradinarilor, in comuna Jirlau, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

27. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei 
Scortaru Nou pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare 
strazi comunale secundare: strada Nordului si strada Horei, in localitatea Sihleanu, 
comuna Scortaru Nou, judetul Braila”  
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strazi comunale secundare: strada Nordului si 
strada Horei, in localitatea Sihleanu, comuna Scortaru Nou, judetul Braila”  a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

28. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire cladire multifunctionala 
pentru servicii sociale”, rest de executat  
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Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire cladire multifunctionala pentru servicii sociale”, 
rest de executat  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

29. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei 
Baraganul pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire piata 
agroalimentara comuna Baraganul, judetul Braila”  

 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire piata agroalimentara comuna Baraganul, judetul 
Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

30. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei 
Scortaru Nou pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare 
strazi comunale: strada Crizantemei, in localitatea Scortaru Nou, comuna Scortaru Nou, 
judetul Braila”, rest de executat  

 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    



29 
 

 

Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strazi comunale: strada Crizantemei, in 
localitatea Scortaru Nou, comuna Scortaru Nou, judetul Braila”, rest de executat a fost aprobat 
in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

31. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Extindere strada Eroilor in comuna 
Tufesti, judetul Braila”  

 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Extindere strada Eroilor in comuna Tufesti, judetul Braila” a fost 
aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

32. Raport privind situatia gestionarii bunurilor in anul 2020 
 

33. Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor Semestrul I – anul 2021 
 

34. Alte probleme 
 

La intrarea in sala, deasemenea, v-a fost inmanat Raportul pe anul 2020-2021 a H.C. 
“Dunarea” . 

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

Consiliului Judetean Braila, aveti cuvantul: 
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*In acest context, reprezentantul Asociatitei Club Sportiv „Sport Plus” Braila, dl. 

Florentin Petre- antrenorul AFC „Dacia Unirea” Brăila si dl Totolici Mircea Emil- Președinte al   
A.C.S. Cuza Pirates Braila au multumit tuturor consilierilor județeni, Președintelui Consiliului 
Judetean- Francisk Iulian Chiriac, domnilor vicepreședinți si aparatului de specialitate din 
cadrul instituției pentru sprijinul primit, precum si pentru finantarea proiectelor depuse. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca mai sunt alte probleme, aveti cuvantul. Va rog, d-na consilier Necoara: 

 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 

 
M-am uitat pe acest Raport al H.C. “Dunarea” …cu siguranta, ceea ce s-a petrecut anul trecut 
a fost poate neasteptat, inclusiv pentru conducerea clubului, insa, a nu-ti asuma un obiectiv in 
ceea ce priveste un anumit loc la campionat, pe plan national, nu cred ca este normal pentru 
un asa buget care a fost aprobat de noi toti, buget de care aceasta echipa va beneficia si va 
merge sa lupte pentru care loc nu stim, pe plan national.  

  
 Dl. George Caranica Președinte al H.C. “Dunarea”: 

 
Am elaborat si am inmanat acest raport de activitate si sper ca a ajuns la fiecare consilier 

judetean...Am explicat ca nu este vorba despre un obiectiv...ati facut referire la un moment dat 
despre proiectul H.C. „Dunarea”..in urma discutiilor purtate cu toata lumea, la nivel central si la 
nivel de federatie – noi ne-am axat foarte mult pe centru-fiind un proiect, obiectivul nu este 
doar sa spui „locul 1 sau 3 sau 5”, ci obiectivul nostru este sa fim calificati in cupele europene, 
anual. Acest lucru ne dorim la nivel de liga.  

 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Adica obiectivul este locul 1-6. 

 
Dl. George Caranica Președinte al H.C. “Dunarea”: 

 
Acesta este unul dintre obiectivele pe care ne dorim sa le atingem anual. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Si de ce nu le scrieti? 
 
Dl. George Caranica Președinte al H.C. “Dunarea”: 

 
Sunt scrise. Este mentionata calificarea in cupele europene, iar aceasta se poate face dupa un 
anumit loc pe care il ocupi in campionatul national... 
Sunt mai multe obiective descrise pe parcursul acestui raport. In acest raport am facut 
Preambulul cu privire la ceea ce este mentionat in statut, am ajuns la echipa de liga in care am 
mentionat ceea ce s-a intamplat in mod real cu privire la campionatul european si cel national 
si faptul ca obiectivul nostru este calificarea in cupele europene si sa participam anual la 
competitiile europene. In concluzie am explicat ce s-a intamplat in acest sezon, ce 
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impedimente am intampinat si faptul ca intregul proiect se concentreaza foarte mult pe centrul 
de copii si juniori iar in ceea ce priveste liga, ne dorim sa fim iar calificati in cupele europene. 
Cu privire la acest sezon, in mod special, am subliniat in cuprinsul raportului ca, fiind o 
premiera pentru noi sa fim calificati in cupele europene ne-am concentrat mai mult pe zona de 
competitie locala care ne-a dus in aceste sferturi, in premiera, pentru un club infiintat in 1997. 
Ne-am dorit sa avem un parcurs in competitia europeana. In ceea ce priveste liga nationala, o 
sa vedeti, am si discutat si am avut si anumite masuri dsepre care sunt dispus sa discutam si 
sa dau informatii. Obiectivul principal insa, este acela de a fi calificati in cupele europene. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Calificarea in cupele europene anul trecut s-a pierdut, competitional, in ultimele trei meciuri. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
La C.S.M. Braila aveti doar campioni? Si acolo aveti niste bugete si va fixati niste obiective. Sa 
inteleg ca toti sunt campioni acolo, v-ati incadrat in toate obiectivele si sunteti pe cea mai inalta 
treapta de performanta, nu? Am sa cer si eu o analaiza de la minister sa vad care este situatia 
la C.S.M. Braila. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Merge. Va dam raportul pe ultimele 6 luni. Daca vrem sa ajutam sportul, singura modalitate 
este sa infiintam un CSM al municipiului sau sa infiinteze Consiliul Judetean un club sportiv. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Exista deja un proiect de lege in acest sens, vom face o analiza...mai ales pe partea de 
infrastructura, unde suntem deficitari. Ceea ce imi doresc eu este sa reprezentam mai bine 
sportul de masa. Acolo trebuie lucrat sa facem un program astfel incat, in momentul in care 
vom avea Directia Judeteana de Tineret si Sport sa facem un program sportiv judetean in care 
sa tinem cont de toate aspectele si sa mergem pe sportul de masa pentru a descoperi noi 
talente, iar apoi dvs., cluburile private sa aveti sportivi pe care sa-i prelucrati. 
 
Dl.  Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, ma bucur ca aveti o viziune despre sport si sustinerea sportului. Vreau 
sa va multumesc personal pentru deschiderea pe care ati avut-o politic si administrativ cat si 
acelor comisii din cadrul consiliului judetean care au gasit formula juridica pentru a sustine 
sportul indiferent care ar fi acesta. A doua problema: am aprobat astazi sase proiecte de 
hotarare de asociere si mi-as dori ca cei care se ocupa de aceste asocieri sa indrume, sa ajute 
si chiar sa roage primarii sa acceseze aceste fonduri, tinand cont ca mai avem aproximativ o 
luna la dispozitie. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Acest lucru voiam sa spun si eu referitor la suspiciunile dvs. din sedinta anterioara. V-am 
demonstrat din nou ca bani sunt dati la toata lumea, ca in fiecare an. In ceea ce ii priveste pe  
primari, va spun iarasi ca nu este primul an in care acestia depun astfel de proiecte. Este 99% 
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acelasi regulament ca si cel din anii trecuti. Nu putem in fiecare an sa-i invatam aceleasi lucruri 
pe primari, dar ii asteptam cu documentele, le explicam, le dam raspunsuri si mai sunt proiecte 
pregatite pentru urmatoarea sedinta. Voiam sa va spun, pe final ca in luna august avem doua 
sedinte ordinare, pentru a aproba proiectele care sunt gata si care vin cu documentatiile 
complete pentru asociere. O sedinta va avea loc pe data de 16 august, iar urmatoarea pe data 
de 31 august, pentru a avea posibilitatea sa aprobam cat mai multe proiecte de asocieri. Nu 
am facut nicio discrimainare, ne gandim la toata lumea, vrem sa respectam legea, (referitor la 
Curtea de Conturi) de aceea este nevoie sa vina cu toate documentele. Acelasi lucru este 
valabil si pentru proiectele sportive. Cand lucrurile sunt corecte si asumate de noi toti nu va fi 
nicio problema cu Curtea de Conturi. A fost o astfel de situatie in 2016, la solicitarea cuiva, dar 
s-a demonstrat ca totul a fost facut corect si conform legii. 
Cam atat am avut de spus, sper sa fim cat mai multi la cele doua sedinte anuntate, pentru a 
vota urmatoarele proiecte de asociere si ii rog personal pe domnii primari sa citeasca in mod 
atent si sa depuna toate documentele pentru a nu mai fi nevoie sa fie returnate si sa nu mai fie 
necesare solicitari de completare. Este un anumit tipar, identic si care se repeta de trei ani de 
zile. Sunt aceeasi secretari de unitati administrative, aceeasi directori si in cele mai multe 
cazuri aceiasi primari care au depus proiecte si in anii trecuti. 
 
 
         *      
                                             *      * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 22 iulie 2021. 
 
 
 

  Intocmit, 
 

Hazaparu Marinela 
 

 
 
 
 
 
               PRESEDINTE                                                          SECRETAR GENERAL  
           
  
  

        AL JUDETULUI,  

   CHIRIAC FRANCISK-IULIAN      PRICEPUTU DUMITREL  
  
 
 
 
 
 
 
P.V.- 2 ex.  
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