
                                
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

al sedintei sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 15 ianuarie 2020 

 
 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin adresa nr.666/14.01.2020, transmisa fiecarui consilier judetean 
in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 7/14 ianuarie 2020, a fost 
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 15 ianuarie 2020. 
 

In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 23 membri din 33 
membri in functie. 

 
 Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Cirligea Florin –Eugen, Enuta Ionel, 
Epureanu Ionel, Lungu Danut si Varga Vasile-Constantin. 
 
 Lipsesc nemotivat urmatorii consilierii judeteni: Burtea Fanel, Capatana Marian, 
Cortez Vasile, Danaila Zaharia-Alexandru si Iordache Stefan-Catalin 
  
         La sedinta au fost invitati: directorii directiilor si reprezentanti ai unor 
compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila. 
 

Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din OUG nr.57/2019, va 
propun aprobarea urmatoarei ordini de zi: 

 
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului 
Cortez Vasile si declararea “vacant” a locului detinut – initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice 
faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Expertiza 
tehnica + D.A.L.I. - Modernizare si lucrari de recertificare pentru nava Ovidiu 
I”– initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Turism si educatie - o 

noua cale de cunoastere a zonei pescaresti a judetului Braila” si a 
cheltuielilor  legate de proiect – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 



2 
 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
As dori sa ne spuna domnul secretar, in ce consta urgenta acestei sedinte? Este 
extraordinara... Conform art. 78  din Codul  administrativ, nici  proiectele  sedintei  
extraordinare  precedente  nu   au  
constituit o urgenta. Legiuitorul va da voie, ori de cate ori doriti, sa faceti sedinta ordinara 
„cel putin odata pe luna”. Domnule secretar, ce aveti in vedere atunci cand dl presedinte 
initiaza aceste proiecte si semnati pentru legalitate? Conform articolului mentionat, exista 
3 tipuri de sedinte. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretarul general al judetului: 
 
Exista 2 tipuri de sedinte: ordinare si extraordinare, iar in caz de forta majora si maxima 
urgenta, se poate convoca sedinta de indata. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Ce  va determina sa ne convocati, cu o periodicitate de 5 zile, in sedinte extraordinare, 
cand acest tip de proiecte pot fi dezbatute in sedinte ordinare? In ce consta, spre 
exemplu, urgenta in cazul vacantarii locului d-lui consilier judetean Cortez? 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretarul general al judetului: 
 
Proiectul de hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean, inainte de 
expirarea duratei normale se supune aprobarii plenului in prima sedinta dupa 
inregistrarea demisiei domnului consilier.  
Referitor la celelalte 2 puncte de pe ordinea de zi, acestea fac obiectul unui proiect de 
finantare europeana. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
In ce consta urgenta? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Urgenta consta in faptul ca astazi este ultima zi  in care, ultimele doua proiecte se pot 
incarca pe SEAP. In caz contrar, se pierde finantarea. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretarul general al judetului: 
 
Sedinta extraordinara poate fi convocata in vederea rezolvarii oricarui tip de problema, 
atunci cand o cer interesele comunitatii si care reclama o anumita urgenta, asa cum este 
si cazul de fata. 
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Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Conform art. 178 din Codul administrativ, unde se vorbeste despre tipurile de sedinta, se  
spune clar: “consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe lună”, 
inclusiv sedinta de astazi putea sa fie una ordinara  si  de asemenea, “consiliul judeţean 
se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, pentru 
problemele            urgente, care nu pot fi amânate până la următoarea şedinţă ordinară, 
la cererea preşedintelui consiliului judeţean sau a cel puţin unei treimi din numărul 
membrilor consiliului, ori, la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui consiliului 
judeţean, în cazuri excepţionale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, 
epidemiilor sau epizootiilor, pentru apărarea ordinii şi liniştii publice”, ori noi nu avem asa 
ceva. Daca cele 2 proiecte referitoare la finantare se incadreaza, cel privind demisia 
domnului consilier si celelalte proiecte din sedinta extraordinara anterioara, nu-si aveau 
locul. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Daca mergeam pe sedinta ordinara si respectand termenele, am fi depasit termenul de 
depunere a proiectului si am fi pierdut finantarea europeana. 
Referitor la proiectul nr. 1 scrie explicit in lege ca, in momentul in care exista o demisie, 
in prima sedinta, fara a se specifica ce tip de sedinta,  trebuie sa se ia act de demisia 
persoanei in cauza. Este exact ceea ce facem noi astazi. 
 
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean: 
 
Vreau sa specific faptul ca exista doua tipuri de sedinte: ordinare si extraordinare. 
Referitor la punctul nr. 1, dl. Cortez si-a dat demisia, la partid, in data de 30 decembrie 
2019 pentru a putea ocupa un alt post, cu care ar fi fost incompatibil. In termen de 15 
zile era obligat sa renunte la functia de consilier judetean, adica astazi. Maine, daca am 
fi facut sedinta, colegul nostru ar fi fost incopatibil (…). Cu alte cuvinte, astazi am evitat o 
eventuala plangere penala pentru un coleg care si-a facut datoria cu seriozitate, in cadrul 
consiliului judetean, fapt pentru care a fost imperios necesar, astazi, dezbaterea 
vacantarii acestui post. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Stimati colegi, supun la vot ordinea de zi. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 22  
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 1 
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Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 15 ianuarie 2020  a fost aprobata cu 
22 de voturi “pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean Nechita 
Ovidiu. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de 
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Cortez 
Vasile si declararea “vacant” a locului detinut 
 
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: 1 
 
Proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Cortez Vasile si declararea 
“vacant” a locului detinut a fost a fost aprobat cu 22 de voturi “pentru” si o abtinere. S-a 
abtinut de la vot dl consilier judetean Nechita Ovidiu. 
          
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
2. Proiect de hotarare  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice 
faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Expertiza tehnica + D.A.L.I. - 
Modernizare si lucrari de recertificare pentru nava Ovidiu 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”: 23 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. 
(Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitie: “Expertiza tehnica + D.A.L.I. - Modernizare si lucrari de 
recertificare pentru nava Ovidiu I” a fost aprobat   in unanimitate. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Daca banii nu ar fi fost de la Uniunea Europena si ar fi  trebuit sa-i dati de la Consiliul 
Judetean ati fi acordat aceasta suma?   
          
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Bineinteles. Prioritatile mele in acest mandat au fost: fonduri europene, fonduri 
guvernamentale si alte surse. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Putem afla si noi la sedinta urmatoare ce venituri a avut nava “Ovidiu”? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Desigur. Ceea ce pot sa va spun, este faptul ca veniturile navei au crescut anul trecut 
fata de anul 2018. Am solicitat niste date in acest sens, privind anii precedenti. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Turism si educatie - o 
noua cale de cunoastere a zonei pescaresti a judetului Braila” si a cheltuielilor  
legate de proiect 
 
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”: 23 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului “Turism si educatie - o noua cale de 
cunoastere a zonei pescaresti a judetului Braila” si a cheltuielilor  legate de proiect a fost 
aprobat   in unanimitate. 
            
 
 
         *      
                                                       *  * 
 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile 
sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 15 ianuarie 2020, 
anuntand faptul ca, vom mai convoca o sedinta extraordinara pentru redistribuirea unor 
sume de bani catre U.A.T.-uri. 
     

 
 
 

Intocmit, 
Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
 
 
               PRESEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

          
                    AL JUDETULUI, 

 
    CHIRIAC FRANCISK-IULIAN                    PRICEPUTU DUMITREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. M.- 2 ex. 


