
 

 

 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 30 iunie 2020 
  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, prin adresa nr. 12454/24.06.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.160/24.06.2020, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 30 iunie 2020. 
 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 membri 
din 33 membri in functie. 
 Urmeaza sa se conecteze online d-nii consilieri judeteni Chiru Laurentiu si Bordea 
Daniela, d-nii consilieri judeteni Danaila Alexandru si Badiu Titi nu vor participa la sedinta, 
iar dl Avram Ionel nu mai este in functie. 
         La sedinta au fost invitati:, Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Managerul 
Filarmonicii „Lyra-George Cavadia” Braila, Directorul Directiei Administratie Publica, 
Contencios, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetarta, Directorul 
Adjunct al Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei Strategii de 
Dezvoltare, Directorul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Seful Serviciului de Monitorizare a 
Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare, Arhitect 
Sef 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 18 mai 2020 
respectiv procesul verbal al sedintei ordinare din data de 28 mai 2020. Domnule secretar, aveti 
cuvantul 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
 
Domnule Presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, procesul verbal al 
sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 18 mai 2020, respectiv 
procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 mai  2020 au 
fost puse la dispozitia dvs. Pana in acest moment nu s-au primit propuneri de modificare sau 
completare ale acestora, motiv pentru care va propun aprobarea lor in forma redactata.  

  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 18 mai 2020.  
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Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri: 0 

  
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 18 mai 2020 a fost votat in unanimitate.  
  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 28 mai 2020.  

  
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?   

 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  28 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 
  
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 28 mai  2020 a fost votat in unanimitate.  
  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, va propun spre aprobare urmatoarea ordine de zi : 

 

1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier județean al domnului Avram Ionel  și declararea 
“vacant” a locului deținut- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamna Gheorghe 
Lucia-Nicoleta- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

3. Proiect de hotarare privind modifcarea statului de functii al Muzeului Brailei “Carol I” - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

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

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentul de organizare si functionare al 
Filarmonicii “Lyra-George Cavadia” Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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6. Proiect de hotarare privind adoptarea Monografiei economico-militara a judetului Braila- 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.12 din 29 ianuarie 2020  privind aprobarea “ Programului cadru al 
manifestarilor cultural – artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2020” - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei “Centrul 
de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila 
pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1A, la Hotararea Consiliului Judetean Braila 
nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul 
lunar de carburanti al aparatului propriu si al inastitutiilor si serviciilor publice subordonate- 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca 
obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 
Baraganul” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare verticala incinte Piata Agroalimentara, 
blocuri de locuinte si parcari, Etapa I, Oras Faurei, Judetul Braila” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea 
valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect 
înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 
Stancuta” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire Sala de festivitati, sat Mihail Kogalniceanu, 
CV 11, P 113, Comuna Sutesti, Judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii de Jos pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire Piata Agro-Alimentara 
Comuna Bertestii de Jos, Judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Proiectare si executie Sistem Supraveghere Video in 
comuna Unirea” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

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

17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinanțarea și 

realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si amenajare Camin Cultural, comuna 

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

18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinanțarea și 

realizarea obiectivului de investiții “Extindere retea de canalizare pe strada Ion Minulescu in 

comuna Chiscani, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru cofinanțarea 

valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect 

înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 

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

20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinantarea si 

realizarea obiectivului de investitii “ Reabilitare Camin Cultural, sat Bandoiu,comuna 

Marasu, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

21. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului 

Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe 

anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

22. Raport de activitate al domnului consilier judetean Sirbu Marian pentru perioada iunie 
2018-iunie 2019 

23. Raport de activitate al domnului consilier judetean Enuta Ionel pentru perioada iulie 2018-
iunie 2019 

24. Raport de activitate al domnului consilier judetean Lungu Danut pentru perioada iunie 2018 
– iunie 2019 

25. Raport de activitate al domnului consilier judetean Danaila Zaharia Alexandru pentru 
perioada iulie 2018-iunie 2019 

26. Raport de activitate al domnului consilier judetean Da Ros Mario Spiridon pentru perioada 
iulie 2018-iunie 2019 

27. Raport de activitate al domnului consilier judetean Vacu Adrian Catalin pentru perioada 
iulie 2018-iunie 2019 

28. Alte probleme 
 

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

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  28 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 30 mai a fost aprobata in unanimitate. 
 
*Dl consilier judetean Chiru Laurentiu a semnalat faptul ca este prezent online. Din acest 
moment, la sedinta participa 29 de consilieri judeteni. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Avram Ionel  și 
declararea “vacant” a locului deținut 
 
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 

 

Proiectul de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier județean al domnului Avram Ionel  și declararea “vacant” a 
locului deținut a fost aprobat  in unanimitate 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei 
Gheorghe Lucia-Nicoleta 
 
Inainte de a supune la vot urmatorul de hotarare dau cuvantul d-lui consilier judetean Mortu 
Viorel pentru prezentarea Raportului privind validarea mandatului de consilier judetean al 
doamnei Gheorghe Lucia-Nicoleta. 
 
*D-l consilier judetean Mortu Viorel da citire Raportului la proiectul de hotarare privind validarea 
mandatului de consilier judetean al D-nei Gheorghe Lucia-Nicoleta membru al Partidului Social 
Democrat-Organizatia Judeteana Braila. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
O invit pe doamna Gheorghe Lucia Nicoleta sa se prezinte pentru depunerea juramantului. 
 
* Doamna Gheorghe Lucia Nicoleta depune juramantul. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Tinand cont de faptul ca au fost indeplinite toate procedurile legale, supun la vot proiectul de 
hotarare nr. 2 privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Gheorghe 
Lucia-Nicoleta. 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 
Proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Gheorghe 
Lucia-Nicoleta a fost aprobat  in unanimitate.  
 
*Din acest moment, la sedinta sunt 30 de participanti. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

3. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea statului de functii al Muzeului Brailei 
“Carol I” 

 
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”: 30 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 
Proiectul de hotarare privind modificarea statului de functii al Muzeului Brailei “Carol I”a fost 
aprobat in unanimtate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Judetean de Urgenta 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”: 30 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimtate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentul de organizare si functionare 
al Filarmonicii “Lyra-George Cavadia” Braila” 
 
*D-na consilier judetean Bordea Daniela s-a conectat la platforma online. In acest moment, la sedinta 
participa 31 de consilieri judeteni. 

 
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: 2 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentul de organizare si functionare al 
Filarmonicii “Lyra-George Cavadia” Braila” a fost aprobat cu 29 de voturi „pentru” si 2 abtineri. 
S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Capatana Marian si Nechita Ovidiu. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

6. Proiect de hotarare privind adoptarea Monografiei economico-militara a judetului 
Braila 
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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”: 31 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 
Proiectul de hotarare privind adoptarea Monografiei economico-militara a judetului Braila a fost 
aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei Hotararii 
Consiliului Judetean Braila nr.12 din 29 ianuarie 2020  privind aprobarea “Programului 
cadru al manifestarilor cultural – artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 
2020” 
 
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”: 30 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 1 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Anexei Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr.12 din 29 ianuarie 2020  privind aprobarea “Programului cadru al manifestarilor 
cultural – artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2020” a fost aprobat cu 30 de 
voturi „pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot d-li consilier judetean Iordache Catalin. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei 
“Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare 
Durabila” Braila pentru anul 2020 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
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Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
As dori sa ne spuneti si noua, ca initiator al acestui proiect, care sunt realizarile (macar pe anul 
trecut) a C.I.D. si am sa va spun si de ce am intervenit, dupa aceea. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Domnule consilier, aveti la mapa Raportul asociatiei, cu toate proiectele in  derulare si sumele 
aferente. Daca citeati cu atentie, va dadeati seama ca sunt foarte multe sume. Sunt in total 7 
proiecte in derulare si 3 in implementare, in valoare de 6,5 milioane de euro. 
Daca doriti un raport mai detaliat, invitam pe cineva sa va explice in detaliu care sunt 
proiectele...marea majoritate sunt cu U.A.T.-urile din judetul Braila pe foarte multe axe de 
finantare. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Nu trebuie sa chemati pe cineva sa-mi explice, pentru ca pricep destul de repede. Va 
intrebam, deoarece, dupa cum au scris dumnealor - si am citit cu foarte mare atentie - si va 
citesc asa cum scrie...  
 
*In continuare, dl consilier judetean Nechita Ovidiu da citire unui fragment din Raportul 
privind activitatea desfasurata de Asociatia “Centrul de Informare si Documentare 
pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila ianuarie 2019-mai 2020, cu 
referire la sumele privind cheltuielile de functionare a asociatiei, aproximativ egale cu cele ale 
proiectelor.  
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Referitor la faptul de a-mi explica cineva detaliat, nu este nevoie, deoarece, ati promis ca de 
fiecare data, in cadrul sedintelor de consiliu judetean, cand va fi in discutie achitarea cotizatiei 
catre C.I.D., dvs. v-ati luat angajamentul ca o sa ne dati detaliat, la toti consilierii judeteni un 
raport, pentru a vota in cunostinta de cauza, dar nu v-ati tinut de cuvant. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Aveti acel raport, dar poate ca nu il identificati dvs.  
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 23 
Voturi ”impotriva”:  8 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei “Centrul de 
Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila pentru 
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anul 2020 a fost aprobat cu cu 23 de voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” 
urmatorii consilieri judeteni:Chiru Laurentiu, Da Ros Mario Spiridon, Lungu Danut, Mitache 
Gicu, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo, Sirbu Marian si Varga Vasile-Constantin. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

9. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1A, la Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor 
publice subordonate 
 
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”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei 1A, la Hotararea Consiliului Judetean Braila 
nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar 
de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate a fost 
aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul 
pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate 
având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea 
administrativ-teritoriala Baraganul” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
 
*D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca nu va participa la vot. 

 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 



11 
 

 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru cofinanțarea 
valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea 
sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ-teritoriala Baraganul” a fost 
aprobat cu 30 de voturi „pentru”. Nu a participat la vot d-na consilier judetean Bordea Daniela. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare verticala incinte Piata 
Agroalimentara, blocuri de locuinte si parcari, Etapa I, Oras Faurei, Judetul 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”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Sistematizare verticala incinte Piata Agroalimentara, blocuri de 
locuinte si parcari, Etapa I, Oras Faurei, Judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având 
ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – 
teritorială Stancuta” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
 
*D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca nu va participa la vot. 

 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea 
valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea 
sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Stancuta” a fost 
aprobat cu 30 de voturi „pentru”. Nu a participat la vot d-na consilier judetean Bordea Daniela. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire Sala de festivitati, sat 
Mihail Kogalniceanu, CV 11, P 113, Comuna Sutesti, Judetul 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”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire Sala de festivitati, sat Mihail 
Kogalniceanu, CV 11, P 113, Comuna Sutesti, Judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii 
de Jos pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire Piata 
Agro-Alimentara Comuna Bertestii de Jos, Judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii de Jos pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire Piata Agro-Alimentara Comuna 
Bertestii de Jos, Judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Proiectare si executie Sistem 
Supraveghere Video in comuna Unirea” 
 
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”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Proiectare si executie Sistem Supraveghere Video in 
comuna Unirea” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire cladire 
multifunctionala pentru servicii sociale” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire cladire multifunctionala pentru servicii sociale” a 
fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si amenajare Camin 
Cultural, comuna Cazasu” 
 
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”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si amenajare Camin Cultural, comuna Cazasu” 
a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Extindere retea de canalizare pe 
strada Ion Minulescu in comuna Chiscani, judetul Braila” 

 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Extindere retea de canalizare pe strada Ion Minulescu in 
comuna Chiscani, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având 
ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – 
teritorială Zavoaia” 
 
Va rog, aveti cuvantul, 
 
*D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca nu va participa la vot. 

 
Daca nu sunt 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru cofinanțarea valorii 
achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea 
sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Zavoaia” a fost 
aprobat cu 30 de voturi „pentru”. Nu a participat la vot d-na consilier judetean Bordea Daniela. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare Camin Cultural, sat 
Bandoiu,comuna Marasu, judetul Braila” 

 
Va rog, aveti cuvantul, 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
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Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare Camin Cultural, sat 
Bandoiu,comuna Marasu, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

21. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli 
al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de 
investitii publice pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023” 
 
*Dl consilier judetean Mitache Gicu nu mai este prezent online. Din acest moment, la sedinta participa 
30 de consilieri judeteni. 

 
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”: 22 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 8 
 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului 
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe 
anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023” a fost aprobat cu 22 de voturi „pentru” si 8 abtineri. 
S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Chiru Laurentiu, Da Ros Mario Spiridon, 
Lungu Danut, Nechita Ovidiu, Pascale Alfredo, Sirbu Marian, Vacu Adrian si Varga Vasile-
Constantin. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

22. Raport de activitate al domnului consilier judetean Sirbu Marian pentru perioada 
iunie 2018-iunie 2019 
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23. Raport de activitate al domnului consilier judetean Enuta Ionel pentru perioada 
iulie 2018-iunie 2019 
 

24. Raport de activitate al domnului consilier judetean Lungu Danut pentru perioada 
iunie 2018 – iunie 2019 
 

25. Raport de activitate al domnului consilier judetean Danaila Zaharia Alexandru 
pentru perioada iulie 2018-iunie 2019 

 

26. Raport de activitate al domnului consilier judetean Da Ros Mario Spiridon pentru 
perioada iulie 2018-iunie 2019 
 

27. Raport de activitate al domnului consilier judetean Vacu Adrian Catalin pentru 
perioada iulie 2018-iunie 2019 
 

28. Alte probleme 
 

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

Va rog, domnule consilier Capatana, 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 

 
Va multumesc, domnule presedinte. Am sa supun atentiei dvs. trei puncte. 
1.Consider a fi oportun modificarea denumirii asociatiei Centru de Informare si Documentare 
pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila. Consider ca este o denumire care 
se potrivea intr-o anumita etapa, pe care noi am parcurs-o...cred ca la acest moment ar fi mult 
mai corecta o denumire de genul Centru de Informare si Documentare pentru Dezvoltare 
Durabila a Brailei. Va rog sa analizati acest aspect si daca veti considera ca este oportun, 
conducerea institutiei sa intreprinda demersurile necesare. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Domnule consilier, nu am niciun fel de problema sa schimbam denumirea. Ceea ce este 
important este ca aceasta asociatie sa functioneze si sa deruleze in continuare proiecte pentru 
judet si pentru public. Nu conteaza cum o denumim. Mai aveati doua puncte, domnule 
consilier. 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 

 
Conteaza, fiindca s-a incheiat etapa de integrare, suntem membri. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Conteaza, dar importante sunt proiectele si banii atrasi. 
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Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
2.In sedinta ordinara anterioara am propus realizarea unor demersuri pentru constructia unui 
punct panoramic pe piciorul brailean al Podului peste Dunare si cu sprijinul dvs. si al domnului 
secretar am inaintat o adresa catre C.N.A.I.R. si am primit un raspuns, care pe mine nu ma 
satisface si as dori sa il citesc colegilor si sa ma ajutati, in sensul de a lua o decizie de a merge 
mai departe cu acest demers sau sa ne oprim in etapa aceasta. 
 
*Dl consilier da citire adresei de raspuns a C.N.A.I.R. privind constructia unui punct panoramic pe 
piciorul brailean al Podului peste Dunare, din care reiese ca proiectul se afla in perioada de executie iar 
lucrarile la pilon sunt intr-un stadiu avansat. De asemenea, avand in vedere complexitatea podului si 
interdependenta dintre structurile acestuia, interventia ar duce la modificari majore ale proiectului. 
Totodata, se mai specifica in raspuns, ca inaltimea la care se realizeaza circulatia, respectiv trotuarele, 
asa cum sunt proiectate, se afla la 40 m inaltime fata de nivelul apei Dunarii, fapt care poate genera 
formarea unor curenti de aer puternici si probleme de siguranta pentru circulatia pietonilor. 

 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Dupa cum vedeti, nu sunt decat supozitii...Ii rog pe colegii mei sa-si exprime opinia in sensul 
de a merge mai departe cu demersurile. Personal, as inainta o adresa si catre proiectant sa 
vedem daca este posibil un astfel de punct panoramic. Colegii consilieri ce spun? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Domnilor consilieri, daca aveti un punct de vedere referitor la propunerea d-lui consilier de a 
continua demersurile.. 
 
D-nii consilieri judeteni Varga Vasile, Draghincescu Simona si Mortu Viorel si-au exprimat sustinerea 
privind continuarea demersului de realizare a unui punct panoramic pe piciorul brailean al Podului 
peste Dunare. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Urmatorul pas este acela de a face din nou o adresa catre C.N.A.I.R. in care sa solicitam 
consultantului posibilitatea ca de pe pilonul sau aliniamentul podului sa se poata vizualiza 
panorama, in cadrul unui program de vizita.  
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Multumesc mult colegilor consilieri. Asa vom face. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Domnule secretar, impreuna, vom face din nou o scrisoare catre Ministerul Transporturilor – 
C.N.A.I.R. pentru a cere informatii suplimentare si a continua, cu sustinerea noastra, a tuturor,  
acest demers. 
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Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, mai am o ultima intrebare, referitoare la situatia evaluarii monumentelor 
realizate in editia anterioara a Simpozionului International „Nicapetre”. Ele stau in curtea 
liceului si nu se intampla nimic. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Au venit oferte de la evaluatori, sunt in lucru, stabilim care este oferta cea mai buna, trecem la 
evaluare si vom da drumul acelor lucrari, acolo unde au fost arondate.  
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Multumesc frumos, domnule presedinte. 
 
        *      
                                             *   * 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 iunie 2020 .  
 
 
 
 
      Intocmit, 
 
         Hazaparu Marinela 
 

 
 
 
 
 
               PRESEDINTE                                                          SECRETAR GENERAL  
           
  
  

        AL JUDETULUI,  

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


