
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES VERBAL 

 
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 26 februarie 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. 3773/19.02.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.33/19.02.2021, a fost convocat Consiliul 
Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 26 februarie 2021. 
 Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr-o platforma 
online de videoconferinta. 
 Cvorumul/participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea consilierilor judeteni 
prezenti sincron prin platforma online de videoconferinta. 

In urma verificarii conectarii pe platforma rezulta ca la sedinta sunt prezenti 28 de 
consilieri judeteni din totalul de 29 in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In 
total sunt  29  de participanti. 
 Lipseste motivat dl. consilier judetean Varga Vasile-Constantin.  
           La sedinta au fost invitati:, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetarta, Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, Director executiv al Directiei 
Tehnice si Lucrari Publice, Sef serviciu al 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 08 ianuarie 
2021, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 
26 ianuarie 2021. Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, 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 08 ianuarie 
2021 respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 
ianuarie 2021 au fost puse la dispozitia dvs. Pana in prezent nu au fost primite observatii, 
propuneri de modificare sau completare ale acestora, motiv pentru care va propun aprobarea 
in forma redactata.  

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 08 ianuarie 2021.  

  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

 

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri: 0 

 

Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 08 ianuarie 2021 a fost aprobat in 
unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 26 ianuarie 2021.  

  

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 26 ianuarie 2021 a fost aprobat in unanimitate.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele 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. 
 
In plus va propun pe langa proiectele de hotarari, ca punct distinct pe ordinea de zi, 
Ceremonia de depunere a juramantului de catre domnul Ismail Duran, consilier judetean al 
carui mandat a fost validat prin  Incheierea Sedintei Camerei de Consiliu de la 24 februarie 
2021 a Tribunalului Braila, pronuntata in dosarul nr. 272/113/2021. 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii nr.037 din 13 februarie 
2020 a Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din 
Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai 
Proiectului – pentru UAT Judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.038 din 13 februarie 2020 a 
Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe 
Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de 
Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a 
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Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 040 din 13 februarie 2020 a 

Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a 
Preturilor/Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din 
Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.041 din 13 februarie 2020 a 

Consiliului Judetean Braila privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata 
de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de Beneficiar 
direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si 
Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de 
Fezabilitate cu anexele aferente - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.24 - privind modificarea 

si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - 
Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale - 
Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 
2021 – 2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea unei plati partiale din contributia baneasca 

cu titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive 
a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2021- initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate intocmit in vederea 

concesionarii prin licitatie a imobilului, situate in municipiul Braila, Soseaua 
Buzaului nr.15C, Lot 2/1, inscris in cartea funciara nr.95579, pentru desfasurarea 
unor activitati corespunzatoare codului CAEN 8559 – alte forme de invatamant, 
aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean 
Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila. 

 
8. Ceremonie depunere juramant supleant in cadrul Consiliului Judetean Braila 

 
Daca sunt observatii sau propuneri, 
Daca nu, supun la vot suplimentarea ordinii de zi. 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Suplimentarea ordinii de zi cu cele 8 proiecte enuntate, a fost aprobata in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, va propun spre aprobare urmatoarea ordine de zi : 

 
 

1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de 
strategii,studii,prognoze economico-sociale - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. 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 

3. Proiect de hotarare privind Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite in cadrul 
Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul judetului Braila, precum si a masurilor 
educative aferente, pentru anii scolari 2021-2022, 2022-2023 - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de 
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților 
Administrativ Teritoriale Rimnicelu si Maxineni - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. 
(Documentatie de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitii: „Desfiintare cos de fum (C17) din incinta Pavilionului A al 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului Judetean nr. 
275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de 
carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale 
administratiei publice - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.1 din Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.284/18.11.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean DJ 212 C- traseu :Stancuta - Dunarea Bac si completarea datelor de 
identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Asociatia 
“Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare 
Durabila” Braila, a imobilului Vila Lacramioara, proprietate privata a judetului Braila,  
situat in Statiunea Lacu Sarat, localitatea Chiscani, judetul Braila, pana la data de 
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31.12.2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 
gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in suprafata de 23 mp 
din imobilul Sala Polivalenta, situat in municipiul Braila, Parcul Monument -Kiseleff, 
proprietate publica a judetului Braila, pe o perioada de 2 ani  - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 
gratuita, cu o perioada de 10 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul Administrativ, 
proprietate publica a statului si administrarea Consiliului Judetean Braila, situat in 
municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, judetul Braila, Autoritatii Electorale  
Permanente - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul public  
al judetului Braila a imobilului situat in municipiul Braila, str.Polona nr.14, aflat in 
administrarea Muzeului Brailei „Carol I” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul public  
al judetului Braila a imobilului situat in municipiul Braila, str.Marasesti nr.1, aflat in 
administrarea Scolii Populare de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

13. 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 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale imobilului 
situat in comuna Movila Miresii, judetul Braila, cuprins in „Sistemul Zonal de alimentare 
cu apa Gropeni – Ianca – Movila Miresii” , apartinand domeniului public al Judetului 
Braila, ca urmare a lucrarilor de cadastru sistematic - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

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

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii nr.037 din 13 februarie 2020 a 
Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 
perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT 
Judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

17. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.038 din 13 februarie 2020 a 
Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele 
de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care 
se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata 
din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 040 din 13 februarie 2020 a 
Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a 
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Preturilor/Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul 
de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa 
Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.041 din 13 februarie 2020 a 
Consiliului Judetean Braila privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de 
catre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de Beneficiar direct al 
investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din 
Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele 
aferente - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 
20.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.24 - privind modificarea si 
completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea 
Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale - Partea de 
Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in 
baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025 - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

21Proiect de hotarare privind aprobarea unei plati partiale din contributia baneasca cu titlu 
de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal 
Club “Dunarea” Braila pe anul 2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 

22.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate intocmit in vederea 
concesionarii prin licitatie a imobilului, situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului 
nr.15C, Lot 2/1, inscris in cartea funciara nr.95579, pentru desfasurarea unor activitati 
corespunzatoare codului CAEN 8559 – alte forme de invatamant, aflat in domeniul public 
al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

23.Ceremonie depunere juramant supleant in cadrul Consiliului Judetean Braila 
24.Raport activitate al domnului consilier judetean Burtea Fanel, perioada ianuarie - 

decembrie 2020 
25.Raport anual asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, 

pentru anul 2020 
26.Raport de activitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

Braila, pentru anul 2020 
27.Alte probleme 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Supun la vot ordinea de zi  
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29  

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Ordinea de zi suplimentata cu cele 8 proiecte enuntate, a fost aprobata in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de 
strategii,studii,prognoze economico-sociale  

 
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”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind completarea componentei nominale a comisiei de 
strategii,studii,prognoze economico-sociale  a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

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

Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu 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 
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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: 
 

3. Proiect de hotarare privind Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite in 
cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul judetului Braila, precum si 
a masurilor educative aferente, pentru anii scolari 2021-2022, 2022-2023 

 
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite in cadrul 
Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul judetului Braila, precum si a masurilor 
educative aferente, pentru anii scolari 2021-2022, 2022-2023  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale 
de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale 
Unităților Administrativ Teritoriale Rimnicelu si Maxineni 
 

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”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
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Proiectul de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ 
Teritoriale Rimnicelu si Maxineni  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza 
D.A.L.I. (Documentatie de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii: „Desfiintare cos de fum (C17) din incinta 
Pavilionului A al Spitalului 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”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. 
(Documentatie de autorizare lucrari de interventii) si indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii: „Desfiintare cos de fum (C17) din incinta Pavilionului A al Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind  modificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului 
Judetean nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de 
consum lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a 
unor organe de specialitate ale administratiei publice 
 

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”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
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Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind privind  modificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului 
Judetean nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de 
carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale 
administratiei publice a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.1 din Hotararea 
Consiliului Judetean Braila nr.284/18.11.2020 privind inscrierea in cartea funciara 
a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, 
pe tronsoane, a drumului judetean DJ 212 C- traseu: Stancuta - Dunarea Bac si 
completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului 
Braila 

 

Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, o mica paranteza, legat de DJ 203, in sensul daca s-ar putea ajuta 
cumva la reabilitarea acestui drum, deoarece se afla intr-o stare precara, iar pe acel drum 
circula copiii catre scoala, de la Surdila Greci catre Faurei si inapoi.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Acel drum nu este catalogat in ansamblul drumurilor judetene. Am discutat si cu cei doi 
primari, cel de la Surdila Greci si cel de la Faurei  vis-a-vis de aceasta portiune de aproximativ 
1 km intre cele doua localiati, pentru a initia procedura de inscriere a acelui drum in catalogul 
drumurilor comunale la Ministerul Transporturilor, sa putem ajuta la reabilitarea lui prin 
cofinantare. In primul rand trebuie catalogat ca si drum comunal, pentru ca in momentul de 
fata, el nu exista. Va spun, ca daca era inscris in catalogul drumurilor judetene, pana acum ar 
fi fost refacut, tinand cont de faptul ca noi am avut acord cadru cu o anumita firma pe o 
perioada de 2 ani. in acest sens. Daca se vor rezolva lucrurile la minister mai repede, sa fie 
gestionat de cele doua u.a.t.-uri ca si drum comunal, noi vom ajuta  la  refacerea lui prin 
cofinantare. 
 
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 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.1 din Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.284/18.11.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului 
judetean DJ 212 C- traseu :Stancuta - Dunarea Bac si completarea datelor de identificare, in 
inventarul domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Asociatia 
“Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare 
Durabila” Braila, a imobilului Vila Lacramioara, proprietate privata a judetului Braila,  
situat in Statiunea Lacu Sarat, localitatea Chiscani, judetul Braila, pana la data de 
31.12.2025 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, as dori sa avem o discutie pe acest proiect. De ani de zile, consiliul 
judetean sprijina activitatea acestei asociatii si tot de atatia ani, grupul consilierilor PNL a cerut 
un raport de activitate  al acestei asociatii, pentru a sti exact  pentru ce dam bani sau acordam 
gratuitati acestei asociatii. Va rog frumos, daca se poate, la urmatoarea sedinta sa ne prezinte 
un raport al activitatii.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule consilier, va vom pune la dispozitie si celelalte rapoarte  ale acestui centru. Cat 
priveste cofinantarea vis-a-vis de acest centru, acestia sunt bani doar pentru proiecte 
europene, iar salariile sunt platite din proiecte europene. La acest proiect nu am facut dact sa 
luam din patrimoniul public un spatiu care va fi dat acestei asociatii de dezvoltare.  
Va vom pune la dispozitie si rapoartele din anii anteriori care au fost date si vom face si un nou 
raport privind aceasta asociatie, pentru a avea toate documentele necesare studiului. 
 
Daca nu mai sunt observatii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 20 
Voturi ”impotriva ”:  9 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Asociatia “Centrul 
de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, a 
imobilului Vila Lacramioara, proprietate privata a judetului Braila,  situat in Statiunea Lacu 
Sarat, localitatea Chiscani, judetul Braila, pana la data de 31.12.2025 a fost aprobat cu 20 de 
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voturi „pentru” si 9 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Bucalau 
Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu 
Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia si Pricop Cristian-Florinel. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in 
folosinta gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in 
suprafata de 23 mp din imobilul Sala Polivalenta, situat in municipiul Braila, 
Parcul Monument -Kiseleff, proprietate publica a judetului Braila, pe o perioada 
de 2 ani   

 
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 
gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Braila, a unui spatiu in suprafata de 23 mp din 
imobilul Sala Polivalenta, situat in municipiul Braila, Parcul Monument -Kiseleff, proprietate 
publica a judetului Braila, pe o perioada de 2 ani   a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in 
folosinta gratuita, cu o perioada de 10 ani, a unor spatii din incinta imobilului 
Palatul Administrativ, proprietate publica a statului si administrarea Consiliului 
Judetean Braila, situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, judetul 
Braila, Autoritatii Electorale Permanente 

 
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”: 29 
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Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 
gratuita, cu o perioada de 10 ani, a unor spatii din incinta imobilului Palatul Administrativ, 
proprietate publica a statului si administrarea Consiliului Judetean Braila, situat in municipiul 
Braila, Piata Independentei nr.1, judetul Braila, Autoritatii Electorale Permanente a fost aprobat 
in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul 
public al judetului Braila a imobilului situat in municipiul Braila, str. Polona nr. 14, aflat 
in administrarea Muzeului Brailei „Carol I” 
 
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul public  al 
judetului Braila a imobilului situat in municipiul Braila, str. Polona nr.14, aflat in administrarea 
Muzeului Brailei „Carol I” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul 
public  al judetului Braila a imobilului situat in municipiul Braila, str. Marasesti nr.1, aflat 
in administrarea Scolii Populare de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” 
 
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”: 29 
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Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat in domeniul public  al 
judetului Braila a imobilului situat in municipiul Braila, str. Marasesti nr.1, aflat in administrarea 
Scolii Populare de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. 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 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea 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: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in comuna Movila Miresii, judetul Braila, cuprins in „Sistemul 
Zonal de alimentare cu apa Gropeni – Ianca – Movila Miresii” , apartinand 
domeniului public al Judetului Braila, ca urmare a lucrarilor de cadastru 
sistematic 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
*Dl. consilier judetean Dobrota Marius-Valentin a semnalat faptul ca la acest proiect de 
hotarare nu participa la vot. 
 
Daca nu mai sunt alte observatii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
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Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale imobilului situat in 
comuna Movila Miresii, judetul Braila, cuprins in „Sistemul Zonal de alimentare cu apa Gropeni 
– Ianca – Movila Miresii” , apartinand domeniului public al Judetului Braila, ca urmare a 
lucrarilor de cadastru sistematic a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Dl. consilier judetean 
Dobrota Marius-Valentin nu a participat la vot.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

15. 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 IV 
 

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”: 29 
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 IV a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii nr.037 din 13 
februarie 2020 a Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si 
Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - 
economici ai Proiectului – pentru UAT Judetul Braila 
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Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
*Dl. consilier judetean Dobrota Marius-Valentin a semnalat faptul ca la acest proiect de 
hotarare nu participa la vot. 
 
Daca nu mai sunt alte observatii, 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 modificarii Hotararii nr.037 din 13 februarie 2020 a 
Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 
2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT Judetul Braila 
a fost aprobat a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Dl. consilier judetean Dobrota Marius-
Valentin nu a participat la vot.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.038 din 13 februarie 
2020 a Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare 
pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele 
de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 

 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
*Dl. consilier judetean Dobrota Marius-Valentin a semnalat faptul ca la acest proiect de 
hotarare nu participa la vot. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, legat de aceste investitii pe care le votam, as vrea sa stiu daca s-au 
rezolvat problemele  vis-s-vis de alimentarea cu apa in comunele Mircea Voda, Surdila-Greci, 
Surdila-Gaiseanca, probleme care stim ca au fost verile trecute, cand erau peste 40 º afara, iar 
oamenii nu aveau apa. Ne asigurati ca in vara aceasta nu vor mai fi probleme in alimentarea 
cu apa a acestor comune? 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Vineri a fost o sedinta in cadrul asociatiei unde au participat toti beneficiarii, adica toti primarii 
de u.a.t.-uri care au investitii sau vor face investitii si toate proiectele pe care le aprobam astazi 
in cadrul sedintei au fost votate in unanimitate, inclusiv de primari PNL. Este o etapa 
preliminara in finalizarea acestui mare proiect de peste 240 milioane de euro. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Voiam sa stiu daca se vor solutiona aceste probleme in alimentarea cu apa. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Cu siguranta se vor rezolva. Pentru mine este important sa se solutioneze toate problemele 
din judet privind alimentarea cu apa, pentru ca nu numai aceste u.a.t.-uri au probleme. De 
aceea este foarte important ca acest proiect sa mearga mai departe si sa atragem cat mai 
multi bani europeni. 
 
Daca nu mai sunt 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 modificarea Hotararii nr.038 din 13 februarie 2020 a Consiliului 
Judetean Braila privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu 
Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin 
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in 
perioada 2014 – 2020 a fost aprobat a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Dl. consilier 
judetean Dobrota Marius-Valentin nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 040 din 13 februarie 
2020 a Consiliului Judetean Braila privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a 
Preturilor/Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din 
Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
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Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Suntem de acord cu investitiile facute in favoarea cetatenilor, investitii prin care creste calitatea 
vietii, dar nu suntem de acord cu cresterea tarifara a preturilor la apa si canal. Va rog sa tineti 
cont ca aceste cresteri tarifare anuale graduale pot duce la scaderea gradului de colectare. 
Aceste majorari ar trebui sa tina cont de puterea de cumparare a celor din zona respectiva si 
nu stiu daca in acest SF s-a luat in calcul aceasta chestiune. Ar fi corect ca scumpirile sa se 
faca in functie de puterea de cumparare a cetatenilor. Facem investitii publice in favoarea 
cetateanului, dar cu timpul acestea nu se vor regasi in calitatea vietii acestuia. Si anul trecut 
am avut o discutie pe aceasta tema si calculand, ajungeam undeva la 40-50% marire de pret 
la apa si canal in aproximativ 4 ani. Va rog sa luati in calcul acest lucru si sa se gaseasca  o 
solutie, in sensul majorarii tarifelor proportional cu cota de inflatie anuala, nu cu alt procent, 
daca se poate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In primul rand, nu se poate si am spus si de ce. Acest indicator de marire a pretului pe apa in 
cadrul proiectului este asumat de toata lumea din momentul in care s-a semnat proiectul de 
catre toate partile. Sunt alte modalitati prin care pretul/mc apa poate fi stagnat sau scazut, in 
functie de  pierderile si incasarile pe care le are compania. Insa, pentru a nu pierde acest 
proiect in valoare de peste 240 milioane de euro trebuie sa aplicam acesti indicatori din cadrul 
proiectului asumat, care va  merge catre Ministerul Fondurilor Europene. Problemele 
semnalate de dvs. sunt corecte, dar nu putem decat sa punem presiune pe companie, astfel 
incat prin aceste investitii pierderile sa scada si gradul de incasare sa se imbunatateasca si in 
baza acestor incasari compania sa poata sustine aceasta marire proprtionala cu rata de 
inflatie. Proiectul, in schimb, trebuie sa mearga in continuare, in forma aprobata in cadrul 
sasociatiei de catre toti partenerii, indiferent de culoarea politica si va spun ca a fost 
unanimitate pentru continuarea proiectului si atragerea acestor bani. Daca noi modificam o 
hotarare, proiectul se va bloca. Toate hotararile trebuie sa fie identice, cum au fost aprobate in 
cadrul sedintelor acestei asociatii si va repet, votul a fost unanim. Gradul de colectare si 
micsorarea pierderilor vor fi resimtite in urma acestor investitii, iar atunci vom putea vorbi 
despre majorari proportionale cu inflatia. 
 
Dl. Ionel Epureanu, vicepresedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pe langa cheltuielile neeligibile pe care trebuie sa le sustina direct operatorul, pe langa  
cofinantarea u.a.t.-urilor, acesta trebuie sa sustina si o parte din cofinantare care consta intr-o 
suma foarte mare, suma care provine dintr-un imprumut. Acest lucru va afecta in mod direct 
pretul, chiar daca valoarea de 240 de milioane si sumele cu care trebuie trebuie sa cotizam noi 
si operatorul sunt destul de consistente. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pretul apei la nivelul judetului Braila, raportat la nivelul unui clasament national ne situeaza 
undeva pe la jumatate. Daca vom avea servicii de calitate, sunt de acord ca si preturile sa fie 
pe masura.  
 
Supun la vot proiectul de hotarare: 
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*Dl. consilier judetean Dobrota Marius-Valentin a semnalat faptul ca la acest proiect de 
hotarare nu participa la vot. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 17 
Voturi ”impotriva ”:  11 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 040 din 13 februarie 2020 a Consiliului 
Judetean Braila privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor/Tarifelor Serviciilor, 
conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 
2014 – 2020 a fost aprobat cu 17 de voturi „pentru” si 11 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” 
urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen,  
Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -
Andreia, Pricop Cristian-Florinel, Botea Viorel, Toma-Broasca Virginia-Geanina. Dl. consilier 
judetean Dobrota Marius-Valentin nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 041 din 13 februarie 
2020 a Consiliului Judetean Braila privind aprobarea contributiei la cofinantarea 
datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de 
Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, 
conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
*Dl. consilier judetean Dobrota Marius-Valentin a semnalat faptul ca la acest proiect de 
hotarare nu participa la vot. 
 
Supun la vot proiectul de hotarare. 
 
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 modificarea Hotararii nr. 040 din 13 februarie 2020 a Consiliului 
Judetean Braila privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor/Tarifelor Serviciilor, 
conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul 
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 
2014 – 2020 a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Dl. consilier judetean Dobrota Marius-
Valentin nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.24 - privind 
modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor 
Speciale - Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si Dispozitiilor 
Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009, 
cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a 
Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, as propune vis-a-vis de cresterile de 44, 79% pentru apa si 37,16% 
pentru canal pana in 2025  o restructurare a companiei, vis-a-vis de scaderea costurilor. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Am spus deja, sunt doua lucruri total diferite. Proiectele trebuie sa mearga in forma agreata de 
cei trei parteneri. Propunerea dvs. este o discutie pe care trebuie sa o avem cu compania 
referitor la tarife pe viitor.  
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
O crestere cu 50% in 4 ani mi se pare foarte mult.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Astfel a fost semnat proiectul atat de beneficiar cat si de finantator. Trebuie sa continuam in 
formula unitara. Nu putem schimba regulile in timpul jocului. Daca vom face acest lucru vom 
bloca proiectul.  
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Sugerez ca trebuia sa se negocieze mai bine de la inceput. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nici eu si nici dvs. nu am particicipat pe atunci la acele negocieri. Au fost 11 revizii pana am 
reusit sa ajungem la aceasta suma... 
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21 
Voturi ”impotriva ”:  7 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.24 - privind modificarea si 
completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale - Partea Comuna, 
Dispozitiilor Speciale - Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale - Partea de Canalizare - ale 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare 
a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025 a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 7 voturi 
„impotriva”. Au votat „impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana 
Marian, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela 
-Andreia. Dl. consilier judetean Dobrota Marius-Valentin nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea unei plati partiale din contributia 
baneasca cu titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea 
activitatii sportive a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2021 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
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Proiectul de hotarare titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii 
sportive a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2021 a fost aprobat in unanimitate. 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate intocmit in 
vederea concesionarii prin licitatie a imobilului, situat in municipiul Braila, 
Soseaua Buzaului nr.15 C, Lot 2/1, inscris in cartea funciara nr. 95579, pentru 
desfasurarea unor activitati corespunzatoare codului CAEN 8559 – alte forme de 
invatamant, aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea 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”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate intocmit in vederea 
concesionarii prin licitatie a imobilului, situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.15 C, 
Lot 2/1, inscris in cartea funciara nr. 95579, pentru desfasurarea unor activitati 
corespunzatoare codului CAEN 8559 – alte forme de invatamant, aflat in domeniul public al 
judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

23. Ceremonie depunere juramant supleant in cadrul Consiliului Judetean 
Braila 

 
Domnul Ismail Duran, inscris in lista supleantilor din partea Partidului Miscarea Populara, va 
ocupa locul de consilier judetean devenit vacant ca urmare a incetarii mandatului  domnului 
Adetu Ionel, de drept, inainte de termen. 
 
* Dl Presedinte da citire Incheierii Sedintei Camerei de Consiliu de la 24 februarie 2021 a 
Tribunalului Braila, pronuntata in dosarul nr. 272/113/2021, neapelata pana in prezent. 
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* In continuare, domnul Ismail Duran depune juramantul.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

24. Raport activitate al domnului consilier judetean Burtea Fanel, perioada 
ianuarie -decembrie 2020 

 

25. Raport anual asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al 
Judetului Braila, pentru anul 2020 
 
 

26. Raport de activitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila, pentru anul 2020 

 
 

27. Alte probleme 
 

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

 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
As avea o rugaminte, vis-a-vis de art. nr. 176 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare, privind  desemnarea consilierilor judeţeni de 
reprezentare a intereselor unităţii administrativ-teritoriale, conform caruia “Consilierii 
judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii 
autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, 
prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului 
incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale”. V-as ruga sa 
intram in legalitate din acest punct de vedere, pentru ca, atat consilierii PNL cat si cei de la 
celalalt partid nu au fost luati in considerare. Vorbim de adoptarea in conditii de legalitate a 
tuturor hotararilor. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In ceea ce priveste legalitatea dau cuvantul d-lui secretar general. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Ma refer la componenta. Atata timp cat o comisie nu este constituita in mod legal, toate 
hotararile adoptate vor fi la fel. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Va readuc aminte ca, in mandatul trecut toti colegii dvs. si-au dat demisiile din toate comisiile. 
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Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
A fost o decizie unilaterala a colegilor respectivi. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Atata timp cat secretarul general al judetului si compartimentul juridic si-a asumat prin 
semnatura acest lucru, parerea mea este ca totul se desfasoara in conditii de legalitate. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Iar eu v-am citit ce spune textul de lege. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, Secretar General al Judetului: 
 
Toate hotararile prin care au fost desemnati reprezentantii consiliului judetean in institutiile 
subordonate sau in toate organismele de cooperare sau parteneriate s-a facut in cadrul 
sedintelor publice, prin vot, cu solicitare de propuneri din partea tuturor partidelor si nu a 
existat niciun fel de dificultate la momentul desemnarii. Din acest punct de vedere hotararile 
sunt legale.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In momentul cand aceste hotarari au fost aprobate exista posibilitatea contestarii acelor 
proiecte de hotarari. De ce nu ati facut acest lucru atunci? 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Nu va pot raspunde in numele altor persoane, doar v-am intrebat de ce nu respectam proportia 
politica de la ultimele alegeri. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Acest lucru se si respecta. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, Secretar General al Judetului: 
 
Toate hotararile au fost adoptate in baza rezultatului votului secret precum si a propunerilor 
venite din partea grupurilor de consilieri judeteni ai partidelor componente ale consiliului 
judetean. Acesta a fost rezultatul votului secret care a fost consemnat si respectat intocmai. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Am inteles acest lucru, dar articolul spune clar „cu respectarea regimului incompatibilitatii si a 
configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.” 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Solicitati modificarea si completarea ordonantei in sensul de a ne specifica si componenta 
consiliilor de administratie... 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, colegul nostru vorbeste despre armonizarea tuturor articolelor din codul 
administrativ si nu a facut-o cu scopul de a ofensa pe cineva. Intr-adevar, toate deciziile legate 
de consiliile de administratie au fost luate prin vot secret si sunt cu totul legale, dar, ganditi-va 
ca aproximativ o treime din judetul Braila nu a votat cu PSD...Ar fi o chestiune de fair-play sa 
tinem cont de acest aspect. Va multumesc. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
La Braila exista fair-play, doar ca la nivel national PSD a castigat alegerile si era o conditie de 
fair-play sa avem Guvernul si Parlamentul, numai ca s-a stabilit altceva. Daca avem fair-play la 
Braila, de ce nu am avea si la nivel national? 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, facem politica? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Va spun doar ca, in calitate de om al administratiei, am incredere in semnaturile celor in 
drept.(...) 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Daca ne raportam la nivelul judetului Braila, PSD a castigat alegerile, in schimb, la nivel 
parlamentar, PSD nu a mai castigat pentru ca nu au mai avut 50% plus unu. Revenind la 
situatia locala si calculand in mare, 10 consilieri PNL reprezinta cam 30% din consiliul 
judetean. S-a solicitat sa fie luat in calcul in aceste consilii de administratie si PNL. Aveti 
dreptate, s-au ales comisiile in baza unui vot, dar nu s-a tinut cont de ceea ce spune legea. 
Aceasta este situatia acum.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Am respectat si vom respecta legea in continuare. Votul a fost secret si am respectat toate 
procedurile. Daca scrie in lege ca PNL a castigat alegerile cu 30% si trebuie sa dam 30 % in 
consiliile de administratie nu am nicio problema. Cum a iesit votul asa s-a consemnat in 
proiectele de hotarare. 
 
Dl.  Burtea Fanel, consilier judetean: 
 
I-as ruga pe colegii nostri sa fie unitari in ceea ce vor sa spuna. Fac parte din aceasta familie a 
PNL chiar daca sunt la nivel local sau la nivel national. Nu cred ca este atat de dureros fata de 
ceea ce fac la nivel national. Cineva si-a permis, desi exista o lege organica aprobata de 
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parlament si promulgata de Presedintele Romaniei sa-si bata joc de 5 milioane de pensionari. 
Acum vin sa puna in discutie o problema despre care stiu foarte bine ca este cat se poate de 
legala, pentru ca s-a respectat un vot secret.(...). Stimate coleg, veti ajunge la varsta noastra si 
o sa va para rau ca ati pus problema asa. Dvs. ii reprezentati si pe cei nevoiasi. Este o 
raspundere mare. Va multumesc. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
As dori un singur comentariu sa mai fac: stiti ca bugetul national se afla acum la comisiile de 
specialitate. Atat consiliul judetean cat si Primaria Municipiului Braila dar si celelalte u.a.t.-uri 
au dat catre parlamentarii nostri amendamente referitoare la buget, in baza listei de investitii 
pentru anii urmatori. Din toate acele amendamente nu a trecut niciunul. As vrea sa vedem 
bugetul aprobat si ce bani mai avem in fondul de dezvoltare si mi-as dori in continuare sa 
derulam  proiectele referitoare la dezvoltarea judetului, in primul rand spitalul, dar si  o parte 
din drumuri. Am rugamintea la dvs. sa ne axam pe proiectele judetului si sa le ducem la bun 
sfarsit. Domnule consilier Bucalau, va fac invitatia ca impreuna cu dl primar de la Surdila -
Greci dar si cu dl primar de la Faurei sa avem o discutie cu tot ceea ce trebuie sa intreprinda,  
cat mai repede pentru a cataloga acel drum si a putea sa participam cat mai repede la 
reabilitarea lui. As vrea sa-si asume si dansii partea dumnealor. Cred ca doua u.a.t.-uri pot 
gestiona un drum de aproximativ 1 km, in situatia in care ii vom ajuta si noi, asa cum am facut 
din 2016 si pana acum. 
 
Dl.  Dobrota Marius, consilier judetean: 
 
Voiam sa-i raspund domnului Bucalau ca, atata timp cat am fost si vom fi in consiliul judetean, 
respectam legea. Dansul, este la primul mandat si nu a fost prezent la momentul votarii 
reprezentantilor in cadrul comisiilor, la propunerea partidelor. I-ar fi bine daca s-ar relua 
cursurile de administratie publica in cazul primelor mandate la consilieri, ca sa stie ca 
problemele pe care le rezolvam aici se trateaza, in primul rand, din punct de vedere legal, nu 
moral. 
 
Dl.  Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Nu am vorbit despre moralitate. Am citit textul de lege. La votarea comisiilor nu eram consilier 
judetean. Din punct de vedere legal nu a fost respectata componenta configuratiei politice. 
(...) 
 
Dl.  Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte ati adus in discutie faptul ca au trecut zero amendamente propuse de 
PSD la buget, la nivel national. Dati-mi voie sa va aduc aminte ca in ultimii 3 ani, la nivel local, 
PNL a avut cateva amendamente si propuneri pentru bugetul consiliului judetean Braila si am 
fost la fel tratati...am rugamintea la dvs., pentru ca lucrurile sa mearga bine, sa acceptati si 
unele propuneri realizabile, pe acest buget pe care il construim in acest an, la nivel local, 
pentru a avea investitii printre care sa se regaseasca si unele propuneri pe care le-a sustinut 
PNL de-a lungul timpului. Am inteles din unele surse ca nu ati mai dori asocieri intre u.a.t.-uri si 
consiliul judetean. Aceste asocieri, in ultimii 4 ani au aratat ca se poate face ceva in acest 
judet. Ele s-au facut cu sprijinul consiliului judetean si cu ceea ce si-a dorit fiecare u.a.t. in 
parte sa dezvolte in zona sa. Eu zic ca renuntarea la aceste asocieri nu face altceva decat sa  
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impiedice o dezvoltare unitara a judetului. Anul treacut am avut si obiective clare pentru care 
am dat bani si care au ajutat la o dezvoltare uniforma a judetului. Va multumesc si astept un 
raspuns. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Vor fi asocieri si anul acesta, dar vom analiza foarte bine si fondul de dezvoltare al fiecarei 
localitati, dar si domeniile pe care vin proiectele. Am raspuns deja, la proiectul anterior cand 
am spus ca vom ajuta cele doua u.a.t.-uri sa reabiliteze acel drum comunal. 
 
Dl.  Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Ma refeream la asocierile cu toate u.a.t.-le. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In functie de banii care vor veni de la Guvern ne vom face si o proiectie in privinta acestor 
asocieri. 
 
Dl.  Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Vor fi bani pentru investitii, o sa vedeti. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Primordiale vor fi proiectele consiliului judetean, cum ar fi drumurile, spitalele, facultatea de 
inginerie si in functie de banii ramasi vom aloca si o anumita suma pentru cofinantarea u.a.t.-
urilor. Primordiale vor fi aceleasi domenii ca si anul trecut, dar vom tine cont si de bugetele de 
dezvoltare, pentru ca, unele primarii care au zeci de miliarde in conturi vin sa ceara bani de la 
consiliul judetean. 
 
Dl.  Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Am apreciat ultimul punct de pe ordinea de zi privind aprobarea Studiului de oportunitate 
intocmit in vederea concesionarii prin licitatie a imobilului, situat in municipiul Braila, Soseaua 
Buzaului nr.15 C. Consiliul judetean are multe imobile...Poate ne gandim la licitarea tuturor 
acestor imobile si de acolo sa obtinem o sursa de finantare. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Aceasta a fost ideea mea din primul mandat si asta vom face. Vom incerca sa concesionam 
aproape toate cladirile si imobilele care pot fi concesionate pentru a aduce bani la buget, pe 
care sa-i directionam pe cele doua domenii primordiale asumate de mine cu acordul dvs.: 
sanatate, infrastructura si chiar educatie, atat cat avem in subordine, dar si la u.a.t.-uri. In 2016 
erau 40 de scoli in judet, care  nu aveau grupuri sanitare. In momentul de fata mai sunt doar 3. 
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Dl.  Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Iar acest lucru se datoreaza asocierilor. 
 
Dl.  Carligea Eugen, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, pentru o maxima transparenta vis-a-vis de aceste asocieri, propun sa 
stabilim un regulament clar, in baza unor prioritati, pentru a se evita orice suspiciune. Domnul 
Burtea mai spunea pe de alta parte despre legea pensiilor. Credeti ca cineva nu ar vrea sa 
mareasca pensiile daca ar avea de unde? Cat despre consiliile de administratie, este 
adevarat, anul trecut , consilierii PNL nu au participat la niciun consiliu de administratie. In 
opinia mea proprie, nu as participa nici anul acesta in niciun consiliu de administratie. Va 
multumesc. 
 
 
         *      
                                             *          * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 februarie 2021. 
 
 
 
 

   Intocmit, 
 
             Hazaparu Marinela 
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