
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 21 decembrie 2022 
 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
 

In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin adresa nr.28504/15.12.2022, transmisa fiecarui consilier judetean in 
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.609/15.12.2022, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 21 decembrie 2022. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 29  consilieri judeteni din 
30  in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, la sedinta sunt prezenti 
30 membri. 
 Lipseste motivat d-na consilier judetean Turcoeanu Valentina. 

 La sedinta au fost invitati: Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Braila, Managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila, 
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, Directorul Executiv al ADI ECO DUNAREA 
Braila, Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Adjunct al Directiei 
Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara, Directorul Adjunct al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 
Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, Directorul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, 
Arhitectul 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 16 
noiembrie  2022, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 29 noiembrie 2022. Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
D-l Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului:  
  
Domnule presedinte, domnilor vicepresedinti, doamnelor si domnilor consilieri, dupa 
redactare, procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 
16 noiembrie  2022, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean 
Braila din data de 29 noiembrie 2022 au fost puse la dispozitia dumneavoastra. 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 - presedinte al Consiliului Judetean Braila:  
  
Supun la vot  procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data 
de 16 noiembrie  2022 
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Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”?   
Abtineri?   
  
Situatia voturilor:   
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0   
  
Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 16 
noiembrie 2022  a fost aprobat in unanimitate.   
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila:  
  
Supun la vot  procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 29 
noiembrie 2022.  
  
Cine este “pentru”?   
Cine este “impotriva”? 
Abtineri?   
  
Situatia voturilor:   
Voturi “pentru”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0   
  
Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 29 noiembrie 
2022  a fost aprobat in unanimitate.   
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila:  
  
Fata de ordinea de zi convocata va propun, in conformitate cu art. 135 alin 8 din Ordonanta 
de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele 
proiecte de hotarare, care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv comisiilor de 
specialitate in format electronic . 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 4 la Contractul 

nr.294/14.12.2021 “ Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Staţiei 

de Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare Ianca din cadrul 

“Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila”” incheiat cu S.C.  

FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, avand ca obiect prelungirea perioadei de 

mobilizare - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii Actului aditional nr. 5  la Contractul nr. 

203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei de 

sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de 

Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL, 
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avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare - initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de restructurare a Centrului de Ingrijire 

si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila, organizat in cadrul Directiei 

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

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele  de hotarare enuntate.  
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0  
 
Suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 21 decembrie 2022  a fost aprobata 
in unanimitate. 
 
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, va propun spre aprobare urmatoarea ordine de zi : 
 

1. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.259/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in 

Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie 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 Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul 

Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

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

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

Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitatului 

Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.133/28.06.2022 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 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al 

judetului Braila a constructiei (corp acces intrare U.P.U. si sala recoltare probe analize 

laborator), situata in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, inscrisa in Cartea Funciara nr. 
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95695/ Braila si transmiterea acesteia cu terenul aferent, din administrarea Consiliului 

Judetean Braila in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 

Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a 

cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte 

destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, etapa VIII - initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestărilor cultural - 

artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2023” - initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

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

Centrului pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Camelia’’ Faurei 

din cadrul Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in  cadrul  Directiei 

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

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

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

Centrului pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Magnolia’’ Faurei 

din cadrul Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in  cadrul  Directiei 

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

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind avizarea documentației necesare atribuirii ”Contractului de 

delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor 

stradale, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale și, după 

caz,  a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și de 

reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, 

provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila”, precum și acordarea mandatelor speciale 

pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I. “ECO DUNĂREA” Brăila aprobarea 

documentației de atribuire a Contractului - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 

al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 3 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 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Braila nr. 

270/18.11.2020 privind organizarea si desfasurarea transportului rutier judetean de persoane 

prin curse regulate în judeţul Braila, pana la data de 31.12.2022 - initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 

Braila nr. 84/28.04.2022 privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului public de 



5 
 

 

transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unitatii 

Administrativ-Teritoriale Judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila asupra imobilului care a facut 

obiectul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.193/30.10.2018 si preluarea acestuia in 

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

al Consiliului Judetean Braila 

16. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Brăila nr. 202/30.10.2018  privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de 

proprietate al Județului Brăila, privind suprafețele de teren real măsurate, ale drumului 

județean: DJ 203 R – traseu: Ulmu - Valea Călmățui –DN 21 și completarea datelor de 

identificare, în inventarul domeniului public al județului Brăila- initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei suplimentare de catre Judetul 

Braila prin Consiliul Judetean Braila in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est si Sud- 

judetele Galati, Braila, Calarasi si Ialomita, pentru anul 2022  - initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 500.000 lei, reprezentand 

acordarea unui sprijin financiar Parohiei Mixta Romano - Elena "Buna Vestire" Braila, in 

vederea finantarii continuarii lucrarilor de conservare, restaurare a picturii murale, tehnica 

ulei si a lucrarilor de poleire cu foita de aur la biserica parohiala, in cadrul proiectului ”Lucrari 

de conservare-restaurare si punere in valoare a picturilor murale de la Biserica Greaca „Buna 

Vestire din Braila” pentru anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

19. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii ale 

Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal 

2023  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a bugetului institutiilor 

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul Judetului Braila 

la trimestrul IV al anului 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

21. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 

si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si 

estimarile pe anii 2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 4 la Contractul 

nr.294/14.12.2021 “ Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Staţiei de 

Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare Ianca din cadrul “Sistemului de 

Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila”” incheiat cu S.C.  FCC ENVIRONMENT 

ROMANIA SRL, avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare - initiat de domnul 

Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii Actului aditional nr. 5  la Contractul nr. 

203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei de 
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sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de 

Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL, avand 

ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de restructurare a Centrului de Ingrijire 

si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila, organizat in cadrul Directiei Generale 

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

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

25. Raport al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila privind evolutia si tendintele 

inregistrate la nivelul Judetului Braila, atat pe linia reducerii cererii cat si pe cea a ofertei de 

substante stupefiante/psihotrope, precum si interventiile si masurile adoptate de catre 

institutiile abilitate in combaterea problemelor legate de droguri.  

26. Alte probleme 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata. 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi, suplimentata, a sedintei ordinare din data de 21 decembrie 2022 a fost 
aprobata in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 
1. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr.259/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila 
 
Stimati consilieri, va aduc la cunostinta faptul ca acest proiect de hotarare necesita alegerea 

unei comisii de numarare a voturilor, formata din 3 persoane. Va propun ca din aceasta 

comisie sa faca parte domnii vicepresedinti Epureanu Ionel si  Dobre Ionut Ciprian.   

  

In ceea ce priveste cea de a treia persoana, va rog sa faceti propuneri.  

Daca nu, il propun pe dl consilier judetean Ichim Andrei Ionut. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

  

Supun la vot comisia de numarare a voturilor, in componenta anuntata.  
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Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?   

  

Situatia voturilor:   

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”: 0   

Abtineri: 0   

  

Comisia de numarare a voturilor, compusa din domnul vicepresedinte Epureanu Ionel, in 

calitate de presedinte al acesteia, domnul vicepresedinte Dobre Ionut Ciprian si dl consilier 

judetean Ichim Andrei Ionut a fost votata in unanimitate.  

  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 
Stimati consilieri, va rog sa faceti propuneri pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila. 
 
*Din partea grupului P.S.D., dl consilier Vilsan Dorel il propune, in calitate de membru titular 

pe dl consilier  judetean Burtea Fanel, iar in calitate de membru supleant pe d-na consilier 

judetean Broasca Virginia.  

 

*Din partea grupului P.N.L., dl consilier Bucalau Alexandru il propune, in calitate de membru 

titular pe dl consilier  judetean Capatana Marian, iar in calitate de membru supleant pe dl 

consilier judetean Lungu Danut.  

 

Am rugamintea catre dvs. ca, pana la finalizarea votului privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Braila, respectiv a reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al 

Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila, sa continuam dezbaterea proiectelor de 

hotarare inscrise pe ordinea de zi.   

  

Supun la vot aceasta propunere:  

  

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?   

  

Situatia voturilor:   

Voturi “pentru”: 30  

Voturi ”impotriva ”: 0   

Abtineri: 0  

  

*S-a votat in unanimitate propunerea de continuare a dezbaterilor simultan cu operatiunea de 

votare.  
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**Dupa incheierea operatiunii de votare si numararea voturilor, presedintele comisiei de 

numarare a voturilor, dl  vicepresedinte Epureanu Ionel da citire Procesului verbal privind 

rezultatul votarii. Conform acestuia,  situatia se prezinta astfel:  

 

Repartizarea voturilor: 

 

Voturi introduse in urna: 30;  

Voturi nule: 2;  

Voturi valabil exprimate: 28.  

 

Pentru dl consilier  judetean Burtea Fanel: 

 

Voturi “pentru”: 19;  

Voturi “impotriva”: 9  

 

Pentru dl consilier  judetean Capatana Marian: 

 

Voturi “pentru”: 9;  

Voturi “impotriva”: 19  

 

Pentru dl consilier  judetean Lungu Danut: 

 

Voturi “pentru”: 9;  

Voturi “impotriva”: 19 

 

Pentru d-na consilier  judetean Broasca Virginia: 

 

Voturi “pentru”: 19;  

Voturi “impotriva”: 9  

 

Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, au fost desemnati, in calitate de reprezentanti 

ai Consiliului Judetean Braila, in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Braila, urmatorii consilieri judeteni: 

 

1.Dl. Burtea Fanel- membru titular; 

2.D-na Broasca Virginia- membru supleant. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele 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 Clinic Judetean de Urgenta 
Braila 
 
Stimati consilieri, va rog sa faceti propuneri pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila 
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*Din partea grupului P.S.D., dl consilier Negru Andrei Ionut il propune, in calitate de membru 

titular pe dl consilier  judetean Vilsan Dorel, iar in calitate de membru supleant pe d-na 

consilier judetean Chivu Mirela.  

 

**Din partea grupului P.N.L., dl consilier Bucalau Alexandru il propune, in calitate de membru 

titular pe dl consilier  judetean Lungu Danut, iar in calitate de membru supleant pe dl consilier 

judetean Capatana Marian.  

 

***Dupa incheierea operatiunii de votare si numarare a voturilor, presedintele comisiei, dl  

vicepresedinte Epureanu Ionel, in calitate de presedinte al comisiei de numarare a voturilor, 

da citire Procesului verbal privind rezultatul votarii. Conform acestuia,  situatia se prezinta 

astfel:  

 

Repartizarea voturilor: 

 

Voturi introduse in urna: 30;  

Voturi nule: 2;  

Voturi valabil exprimate: 28.  

 

Pentru dl consilier  judetean Vilsan Dorel: 

 

Voturi “pentru”: 19;  

Voturi “impotriva”: 9  

 

Pentru dl consilier  judetean Lungu Danut: 

 

Voturi “pentru”: 9;  

Voturi “impotriva”: 19  

 

Pentru dl consilier  judetean Chivu Mirela: 

 

Voturi “pentru”: 19;  

Voturi “impotriva”: 9 

 

Pentru d-na consilier  judetean Capatana Marian: 

 

Voturi “pentru”: 9;  

Voturi “impotriva”: 19  

 

Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, au fost desemnati, in calitate de reprezentanti 

ai Consiliului Judetean Braila, in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Judetean de 

Urgenta Braila urmatorii consilieri judeteni: 

 

Dl. Vilsan Dorel - membru titular; 

D-na Chivu Mirela - membru supleant. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitatului 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”: 30  

Voturi ”impotriva ”: 0   

Abtineri: 0  

   

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

Pneumoftiziologie 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 
Spitatului Clinic Judetean de Urgenta 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”: 30  

Voturi ”impotriva ”: 0   

Abtineri: 0  

   

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

Pneumoftiziologie Braila a fost aprobat in unanimitate.  
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.133/28.06.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Judetean 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”: 30  

Voturi ”impotriva ”: 0   

Abtineri: 0  

   

Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.133/28.06.2022 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:  

 

6. Proiect de hotarare privind  aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul 
public al judetului Braila a constructiei (corp acces intrare U.P.U. si sala recoltare 
probe analize laborator), situata in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, inscrisa in 
Cartea Funciara nr. 95695/ Braila si transmiterea acesteia cu terenul aferent, din 
administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Spitalului Clinic Judetean de 
Urgenta 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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0  
   
Proiectul de hotarare privind  aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al 
judetului Braila a constructiei (corp acces intrare U.P.U. si sala recoltare probe analize 
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laborator), situata in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, inscrisa in Cartea Funciara nr. 
95695/ Braila si transmiterea acesteia cu terenul aferent, din administrarea Consiliului 
Judetean Braila in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in 
unanimitate.  
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr. 198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de 
inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala 
pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, etapa VIII 
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0  
   
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului 
chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor 
specialisti din domeniul sanatatii, etapa VIII a fost aprobat in unanimitate.  
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestărilor 
cultural - artistice care se vor organiza în județul Brăila în anul 2023” 
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0  
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Proiectul de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestărilor cultural - artistice 
care se vor organiza în județul Brăila în anul 2023” a fost aprobat in unanimitate.  
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului pentru viata independenta pentru persoane adulte cu 
dizabilitati ,,Camelia’’ Faurei din cadrul Centrului cu module de tip familial ,,Floare de 
Colt’’ organizat 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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0  
   
Proiectul de privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului 
pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Camelia’’ Faurei din cadrul 
Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate.  
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului pentru viata independenta pentru persoane adulte cu 
dizabilitati ,,Magnolia’’ Faurei din cadrul Centrului cu module de tip familial ,,Floare de 
Colt’’ organizat 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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
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Abtineri: 0  
   
Proiectul de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Magnolia’’ Faurei 
din cadrul Centrului cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ organizat in  cadrul  Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate.  
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare  privind avizarea documentației necesare atribuirii 
”Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a 
deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a rezidurilor rezultate de la instalațiile de 
tratare a deșeurilor municipale și, după caz,  a deșeurilor care nu pot fi valorificate 
provenite din activități de reamenajare și de reabilitare interioară și/sau exterioară a 
locuințelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a 
Județului Brăila”, precum și acordarea mandatelor speciale pentru a vota în Adunarea 
Generală a A.D.I. “ECO DUNĂREA” Brăila aprobarea documentației de atribuire a 
Contractului 
 
Va rog, aveti cuvantul   
Daca sunt observatii sau propuneri:   
 
*Dl. consilier judetean Negru Marius Catalin a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare 
nu va participa la vot.  
 
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 avizarea documentației necesare atribuirii ”Contractului de 
delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor 
stradale, a rezidurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale și, după caz,  
a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și de reabilitare 
interioară și/sau exterioară a locuințelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite 
din Zona 1 de operare a Județului Brăila”, precum și acordarea mandatelor speciale pentru a 
vota în Adunarea Generală a A.D.I. “ECO DUNĂREA” Brăila aprobarea documentației de 
atribuire a Contractului a fost aprobat cu 29 de voturi „pentru”. Dl. consilier judetean Negru 
Andrei Ionut nu a participat la vot.  
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 3 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   
Daca sunt observatii sau propuneri:   
 
*D-na consilier judetean Chivu Mirela a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu va 
participa la vot.  
 
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 Actului aditional nr. 3 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)” a fost 
aprobat cu 29 de voturi „pentru”. D-na consilier judetean Chivu Mirela nu a participat la vot.  
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Braila nr. 
270/18.11.2020 privind organizarea si desfasurarea transportului rutier judetean de 
persoane prin curse regulate în judeţul Braila, pana la data de 31.12.2022 
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0  
   
Proiectul de hotarare  privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Braila nr. 
270/18.11.2020 privind organizarea si desfasurarea transportului rutier judetean de persoane 
prin curse regulate în judeţul Braila, pana la data de 31.12.2022 a fost aprobat in unanimitate.  
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr. 84/28.04.2022 privind luarea unor masuri in vederea delegarii 
serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competenţă a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul 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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0  
   
Proiectul de hotarare  privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 84/28.04.2022 privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului public de 
transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unitatii 
Administrativ-Teritoriale Judetul Braila a fost aprobat in unanimitate.  
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila asupra imobilului 
care a facut obiectul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.193/30.10.2018 si preluarea 
acestuia in administrarea Consiliului Judetean Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul   
Daca sunt observatii sau propuneri:   
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Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.   
  
Cine este "pentru”?   
Cine este "impotriva”?   
Abtineri?   
  
Situatia voturilor:   
Voturi “pentru”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0  
   
Proiectul de hotarare  privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila asupra imobilului care a facut 
obiectul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.193/30.10.2018 si preluarea acestuia in 
administrarea Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate.  
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

16. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Brăila nr. 202/30.10.2018  privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a 
dreptului de proprietate al Județului Brăila, privind suprafețele de teren real măsurate, 
ale drumului județean: DJ 203 R – traseu: Ulmu - Valea Călmățui –DN 21 și completarea 
datelor de identificare, în inventarul domeniului public al județului Brăila 
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0  
   
Proiectul de hotarare  privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brăila 
nr. 202/30.10.2018  privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate al 
Județului Brăila, privind suprafețele de teren real măsurate, ale drumului județean: DJ 203 R – 
traseu: Ulmu - Valea Călmățui –DN 21 și completarea datelor de identificare, în inventarul 
domeniului public al județului Brăila a fost aprobat in unanimitate.  
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei suplimentare de catre 
Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila in calitate de membru al Asociatiei de 
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Dezvoltare Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes strategic, in 
zona de Est si Sud- judetele Galati, Braila, Calarasi si Ialomita, pentru anul 2022   
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0  
   
Proiectul de hotarare  privind aprobarea achitarii cotizatiei suplimentare de catre Judetul 
Braila prin Consiliul Judetean Braila in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est si Sud- 
judetele Galati, Braila, Calarasi si Ialomita, pentru anul 2022  a fost aprobat in unanimitate.  
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

18.  Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 500.000 lei, 
reprezentand acordarea unui sprijin financiar Parohiei Mixta Romano - Elena "Buna 
Vestire" Braila, in vederea finantarii continuarii lucrarilor de conservare, restaurare a 
picturii murale, tehnica ulei si a lucrarilor de poleire cu foita de aur la biserica 
parohiala, in cadrul proiectului ”Lucrari de conservare-restaurare si punere in valoare a 
picturilor murale de la Biserica Greaca „Buna Vestire din Braila” pentru anul 2023 
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 0  
   
Proiectul de hotarare  privind aprobarea alocarii sumei de 500.000 lei, reprezentand 
acordarea unui sprijin financiar Parohiei Mixta Romano - Elena "Buna Vestire" Braila, in 
vederea finantarii continuarii lucrarilor de conservare, restaurare a picturii murale, tehnica ulei 
si a lucrarilor de poleire cu foita de aur la biserica parohiala, in cadrul proiectului ”Lucrari de 
conservare-restaurare si punere in valoare a picturilor murale de la Biserica Greaca „Buna 
Vestire din Braila” pentru anul 2023  a fost aprobat in unanimitate.  
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

19. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri 
proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, 
pentru anul fiscal 2023   
 
Va rog, aveti cuvantul   
Daca sunt observatii sau propuneri:   
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, cu ce cuantum cresc taxele? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Doar cu rata inflatiei. 
Daca nu mai sunt alte intrebari, supun la vot proiectul de hotarare.   
  
Cine este "pentru”?   
Cine este "impotriva”?   
Abtineri?   
  
Situatia voturilor:   
Voturi “pentru”: 24  
Voturi ”impotriva ”: 0   
Abtineri: 6  
   
Proiectul de hotarare  privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii ale 
Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal 
2023 a fost aprobat cu 24 voturi „pentru” si 6 abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii consilieri 
judeteni Cortez Vasile, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pricop Cristian, Pascale Daniela si 
Varga Vasile-Constantin. 
    
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a bugetului 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 
nivelul Judetului Braila la trimestrul IV al anului 2022 
 

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”: 20  

Voturi ”impotriva ”: 0   

Abtineri: 10 

   

Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a bugetului institutiilor 

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul Judetului Braila 

la trimestrul IV al anului 2022 a fost aprobat cu 20 voturi „pentru” si 10 abtineri. S-au abtinut 

de la vot d-nii consilieri judeteni Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cîrligea Florin – 

Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale 

Daniela, Pricop Cristian si Varga Vasile-Constantin. 

  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 

21. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 
2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 
si estimarile pe anii 2023-2025 
 
 Va rog, aveti cuvantul   

Daca sunt observatii sau propuneri referitor la acest proiect de hotarare: 

 

*Dl. Epureanu Ionel, Vicepresedintele Consiliului Judetean Braila da citire Propunerii de 

amendament la proiectul  de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe 

anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si 

estimarile pe anii 2023-2025 

 

Dl. Cirligea Eugen, consilier judetean: 

 

Domnule Presedinte sunt foarte incantat de aceste sume prezentate in amendament si sunt 

total de acord cu amendamentul, dar este o problema, tinand cont de faptul ca acest 

amendament este introdus in acelasi context cu punctul 21 de pe ordinea de zi. Era bine daca 

ar fi fost separat. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 

Domnule consilier, am luat aceasta hotarare de a supune la vot acest amendament pentru a 

nu mai convoca o alta sedinta. Este solutia cea mai rapida pentru ca acesti bani sa ajunga cat 

mai repede si la filarmonica si la cele doua spitale. Am luat aceasta hotarare, asa cum am 

facut de fiecare data, cand, la fiecare sfarsit de an am alocat bani spitalelor pentru sezonul de 

iarna, astfel incat acestea sa fie cu plata la zi a utilitatilor si sa aiba stocuri de medicamente si 

asa vom face in fiecare an pana la sfarsitul mandatului. 
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Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 

 

Domnule Presedinte, avand in vedere faptul ca noi nu am fost invitati la momentul elaborarii 

bugetului si am fost invitati doar sa ne aduceti la cunostinta bugetul si din cauza faptului ca 

toate amendamentele noastre nu au fost luate in considerare, va aduc la cunostinta ca 

suntem de acord, in principiu cu rectificarea pe care dvs. o aduceti, dar in semn de protest ne 

vom abtine de la vot la acest proiect. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 

Protestul este democratic si il inteleg. Ceea ce nu inteleg este faptul ca nu va mai aduceti 

aminte ca ati fost invitati. 

 

Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 

 

Ne-ati invitat sa ne aduceti la cunostinta bugetul, dar nu la constructia lui. Sunt doua lucruri 

separate. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 

Bugetul a fost pus la dispozitie la camera consilierilor. 

Supun la vot Propunerea de amendament enuntata de dl Vicepresedinte Epureanu Ionel. 

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?   

  

Situatia voturilor:   

Voturi “pentru”: 30  

Voturi ”impotriva ”: 0   

Abtineri: 0 

    

Propunerea de amendament la proiectul  de hotarare privind rectificarea bugetului local al 

Judetului Braila pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii 

publice pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 a fost aprobata in unanimitate. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 

Supun la vot proiectul de hotarare amendat. 

 

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?   
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Situatia voturilor:   

Voturi “pentru”: 20  

Voturi ”impotriva ”: 0   

Abtineri: 10  

   

Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 

estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si estimarile 

pe anii 2023-2025 – amendat, a fost aprobat cu 20 voturi „pentru” si 10 abtineri. S-au abtinut 

de la vot d-nii consilieri judeteni Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cîrligea Florin – 

Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale 

Daniela, Pricop Cristian si Varga Vasile-Constantin. 

  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 4 la 

Contractul nr. 294/14.12.2021 “ Delegarea gestiunii serviciului de operare si 

administrare a Staţiei de Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare 

Ianca din cadrul “Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila”” 

incheiat cu S.C.  FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, avand ca obiect prelungirea 

perioadei de mobilizare  

 

 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”: 30  

Voturi ”impotriva ”: 0   

Abtineri: 0 

   

Proiectul de hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 4 la Contractul nr. 

294/14.12.2021 “ Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Staţiei de 

Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare Ianca din cadrul “Sistemului de 

Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila”” incheiat cu S.C.  FCC ENVIRONMENT 

ROMANIA SRL, avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare a fost aprobat in 

unanimitate. 

  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii Actului aditional nr. 5  la 
Contractul nr. 203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si 
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administrare a statiei de sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din 
cadrul „Sistemului  de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu 
SC BRAI-CATA SRL, avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare  
 
 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”: 30  

Voturi ”impotriva ”: 0   

Abtineri: 0 

   

Proiectul de hotarare privind aprobarea  incheierii Actului aditional nr. 5  la Contractul nr. 

203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei de 

sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de 

Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL, avand 

ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare a fost aprobat in unanimitate. 

  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de restructurare a Centrului de 
Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila, organizat in cadrul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 
 Va rog, aveti cuvantul   

Daca sunt observatii sau propuneri: 

 

Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 

   

Puteti sa ne spuneti si noua in ce consta acest plan de restructurare? 

 

D-na Cimpoae Simona, Director General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila: 
 
Conform prevederilor legale, in centrele de asistenta nu trebuie sa fie protejate mai mult de 50 
de persoane cu dizabilitati. In prezent, la centrul de asistenta din Municipiul Braila sunt 
protejate 70 de persoane. Astfel, a trebuit sa identificam solutii pentru persoanele care sunt in 
plus. Am castigat proiectul „Niciodata singuri” pe care am incercat sa-l implementam, dar 
avand in vedere modificarile care au intervenit, am vazut ca nu este posibil. De asemenea, in 
comisia tehnico economica din cadrul Autoritatii Naţionale pentru Protecția Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilități a formulat anumite recomandari care vizau reabilitarea imobilului 
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din strada Iezerului, recomandari carora nu am putut sa le dam curs. Astfel, a trebuit sa 
identificam o alta solutie pentru elaborarea unui alt plan de restructurare pe care l-am supus 
aprobarii Autoritatii Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, prin 
identificarea unui spatiu in comuna Movila Miresii. Am colaborat cu dl primar care ne-a pus la 
dispozitie un imobil in acest sens. Se va desfasura o evaluare a acestor persoane, cu acordul 
lor sau al apartinatorilor. Nu este afectat sub nicio forma personalul. 
 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 

Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare.   

  

Cine este "pentru”?  

Cine este "impotriva”?  

Abtineri?   

  

Situatia voturilor:   

Voturi “pentru”: 30  

Voturi ”impotriva ”: 0   

Abtineri: 0 

   

Proiectul de hotarare privind aprobarea planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si 

Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila, 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:  

 

25. Raport al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila privind evolutia si 
tendintele inregistrate la nivelul Judetului Braila, atat pe linia reducerii cererii cat si pe 
cea a ofertei de substante stupefiante/psihotrope, precum si interventiile si masurile 
adoptate de catre institutiile abilitate in combaterea problemelor legate de droguri 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Stimati colegi, as vrea sa multumesc colegilor A.T.O.P. pentru raportul prezentat. Au 
identificat problemele care ar trebui sa fie rezolvate pentru ca utilizarea si comercializarea 
psihotropelor sa se diminueze. Materialului este foarte binevenit, pentru ca el, in esenta, vine 
cu urmatoarele parghii de lucru: 
Prima se refera la punerea pe tapet a acestei problematici de catre administratia judetului. Al 
doilea aspect se refera la realizarea unui dialog intre factorii de decizie, scoli, parinti si 
societate civila. Al treilea punct, pentru care as vrea sa faceti un demers, daca se poate, 
privitor la un act normativ care exista in acest moment in lucru la Camera Deputatilor si care 
referire la cuantumul pedepselor privind comercializarea substantelor psihotrope. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  

 
Sunt de acord ca parlamentarii nostri sa preia aceasta informatie si sa aiba in vedere acest 
lucru. 
Inainte de incheierea acestei sedinte as vrea sa va aduc la cunostinta faptul ca o sa mai 
avem o sedinta extraordinara. Daca este posibil, aceasta va avea loc vineri, ora 9,00. In 
incheiere, doresc sa va urez sarbatori cu bine si sanatate si sa ne gandim la anul 2023, in 
care vom avea proiecte foarte multe de implementat. Am facut o situatie a tuturor proiectelor 
mari din acest judet, iar suma este in jur de 300.000.000 euro. In momentul de fata avem 
contractata suma de 150.000.000 de euro. Diferenta de 150.000.000 de euro va fi contractata 
in cadrul exercitiului financiar 2021-2027. 
 
 
         *      
                                             *          * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 21 decembrie 2022. 
 
 
 
 
 
 

  Intocmit,  

  

               Hazaparu Marinela  

  

   

  

  

  

  

  

       PRESEDINTE,                                SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                 AL JUDETULUI,  

  

            Chiriac Francisk-Iulian                        Priceputu Dumitrel  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
P.V.- 2 ex.  


