
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

 
 

PROCES-VERBAL  
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 26 iulie 2022 
 
 
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.16600/20.07.2022, transmisa fiecarui consilier judetean in 
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.273/20.07.2022, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 26 iulie 2022. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 28 de consilieri judeteni, 
plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, 29 de participanti. 
 Lipsesc motivat domnii consilieri judeteni Cirligea Florin Eugen, Varga Vasile 
Constantin 
 Lipsesc nemotivat urmatorii consilierii judeteni:  
       La sedinta au fost invitati: Managerul Scolii Populare de Arta „ Vespasian Lungu” 
Braila, Presedintele Asociatiei Club Sportiv Lil Motion Dance School, Directorul executiv al 
Asociatiei C.I.D.I.E.D.D. Braila, Directorul executiv al Asociatiei de Cooperare si Parteneriat 
Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacu Sarat Braila, Primarul comunei Ciocile, Primarul 
comunei Bertestii de Jos, Primarul comunei Chiscani, Primarul comunei Zavoaia, Primarul 
comunei Ciresu, Primarul comunei Baraganul, Primarul comunei Jirlau, Primarul orasului 
Insuratei, Primarul orasului Faurei, Primarul comunei Racovita, Directorul  Directiei 
Administratie Publica, Contencios, Directorul Adjunct al Directiei Administratie Publica, 
Contencios, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul 
Adjunct al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul Directiei 
Strategii de Dezvoltare, Directorul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Arhitectul sef, Seful 
Biroului Resurse Umane, Salarizare, Seful Serviciului de Monitorizare a Serviciilor 
Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Braila. 
   Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, dau cuvantul secretarului general al judetului, pentru a supune la vot 
procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 iunie 2022. 
Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
Dl. Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
Domnule presedinte, domnilor vicepresedinti, doamnelor si domnilor consilieri, dupa 
redactare, procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 
iunie 2022 a fost pus la dispozitia dumneavoastra. Pana in acest moment, nu s-au primit 
propuneri de modificare sau completare a acestuia, motiv pentru care va propun aprobarea 
lui in forma redactata.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 28 iunie 2022. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
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Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 28 iunie 2022, 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 hotarari, respectiv rapoarte de activitate ale domnilor consilieri 
judeteni care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv comisiilor de specialitate in 
format electronic. 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare strada 
Lacu Rezi, intre DN 21 si strada Distilariei, oras Insuratei, judetul Braila” - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu oras Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare verticala incinte - 
blocuri de locuinte si parcari, etapa a II-a, oras Faurei, judetul Braila” – initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu oras Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare alee cimitir nou, oras 
Faurei, judetul Braila” – initiant de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si 
consolidare la Caminul Cultural, sat Custura, comuna Racovita” – initiant de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Broasca Virginia pentru anul 
2021  

6. Raport de activitate al domnului consilier judetean Ismail Duran pentru perioada 
martie-decembrie 2021 

7. Raport de activitate al domnului consilier judetean Capatina Marian pentru anul 
2021 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare enuntate anterior. 
Cine este “pentru”? 
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Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 26.07.2022 a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, va propun spre aprobare urmatoarea ordine de zi : 

 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei, a statului de functii si a 

Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii  

«Vespasian Lungu » Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea «Studiului de oportunitate pentru concesionarea 
unor terenuri în suprafață totală de 8.018 mp (lot 105, lot 106, lot 107, lot 118 și lot 119), 
din Zona de Agrement Blasova, aflate în domeniul privat al județului și administrarea 
Consiliului Județean Brăila, amplasate în perimetrul comunei Frecăței, județul Brăila, cu 
destinația complex  turistic» - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Miscare Lil pentru 
Braila” al  Asociatiei Club Sportiv LiL Motion Dance School - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 
nr.82/2022 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de 
finantare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 
69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind  aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce revine Consiliului 
Judetean Braila in  calitate de membru al  Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din 
Romania  pentru anul 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind  aprobarea achitarii cotizatiei anuale de membru al Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara “Sud – Est” pentru Situatii de Urgenta, pentru anul 2022 - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.148 din  
22 iulie 2016 privind includerea în domeniul public a Județului Brăila a bunurilor mobile-
echipamente pentru colectarea deșeurilor, proiect SMID în județul Brăila, Lot 1- 
Echipamente pentru transport deșeuri periculoase, achiziționate in baza contractului de 
furnizare nr.86/21.05.2015 și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora în 
favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Dunărea” Brăila - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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8. Proiect de hotarare privind   modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.149 din  
22 iulie 2016 privind includerea în domeniul public a Județului Brăila a bunurilor mobile-
echipamente pentru colectarea deșeurilor, proiect SMID în județul Brăila, Lot 2-Recipienți 
colectare deșeuri achiziționate in baza contractului de furnizare nr.87/21.05.2015 și 
transmiterea dreptului de administrare asupra acestora în favoarea Unităților 
Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Eco 
Dunărea” Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind  aprobarea transmiterii corpului de cladire C7(Cabina poarta) 
din imobilul, situat in municipiul Braila, str.Marasesti nr.1, apartinand domeniului public al 
judetului Braila, din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Scolii 
Populare de Arte si Meserii Vespasian Lungu - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. 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 - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, catre Asociatia de 
Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila, a 
suprafetei de 13,26 mp din imobilul Vila Lacramioara, situat in Statiunea Lacu Sarat, pana 
la data de 31.12.2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reparatie capitala acoperis scoala cu clasele V – VIII 
Ciocile”- 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 Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reparatie capitala acoperis scoala Alexandru Turtoi” - 
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 “AMENAJARE EXTERIOARA SCOALA 
BERTESTII DE JOS, 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 Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL SI 
LOC DE JOACA PENTRU COPII, SAT LACU SARAT, COMUNA CHISCANI, JUDETUL 
BRAILA” - 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 Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si extindere corp C4” - 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 Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru cofinanțarea și 
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realizarea obiectivului de investiții “Construire C8 – anexa (depozit materiale scolare)” - 
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 Baraganul, prin Consiliul Local al comunei Baraganul pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Extindere Corp C1 – Sala 
Multifunctionala” - 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 Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea santurilor prin realizarea de rigole 
carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane intre strazile Gradinarilor- Intrarea Viilor, 
respectiv str. Zorilor - Islazului  ” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului 

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

Judetului Braila la trimestrul II al anului 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

21. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023-2025si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

22. Proiect de hotarare privind  aprobarea achitarii contributiei Consiliului Judetean Braila la 
bugetul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) pentru anul 2022 - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

23.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean  
Brăila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare strada Lacu Rezi, intre DN 21 si strada 
Distilariei, oras Insuratei, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu oras Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Sistematizare verticala incinte - blocuri de locuinte si parcari, etapa a 
II-a, oras Faurei, judetul Braila” – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu oras Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Amenajare alee cimitir nou, oras Faurei, judetul Braila” – initiant de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si consolidare la Caminul Cultural, sat 
Custura, comuna Racovita” – initiant de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
27. Raport privind deplasarea domnului vicepresedinte Epureanu Ionel la Consiliul Raional 

Straseni – Republica Moldova, la Forumul Transfrontalier – “Oportunitati de dezvoltare, 
promovare si atragere a investitiilor in Raionul Straseni, Regiunea Centru” si la 
Festivalul International de Poezie si Muzica “EMINESCIANA 2022”, editia a XXXVI-a, in 
perioada 24-26 iunie 2022  

28. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Necoara Anamaria pentru anul 2021 
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29. Raport de activitate al domnului consilier judetean Lungu Danut pentru 
perioada19.10.2020- 31.12.2020 si anul 2021 

30. Raport de activitate al domnului consilier judetean Dorobantu Stavarel pentru anul 2021 
31. Raport de activitate al domnului consilier judetean Cortez Vasile pentru anul 2021 
32. Raport de activitate al domnului consilier judetean Botea Viorel pentru anul 2021 
33. Raport de activitate al domnului consilier judetean Bucalau Alexandru pentru anul 2021 
34. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Broasca Virginia Geanina pentru 
anul 2021  
35. Raport de activitate al domnului consilier judetean Ismail Duran pentru perioada 
martie-decembrie 2021 
36. Raport de activitate al domnului consilier judetean Capatina Marian pentru anul 2021 
37. Alte probleme 
 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata, a sedintei ordinare din data de 26.07.2022, 
asa cum a fost enuntata.  
 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi, suplimentata, a sedintei ordinare din data de 26.07.2022 a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru operativitate, va propun sa trecem la dezbateri si deliberari. 
 
1. Proiect de hotarare privind  aprobarea  organigramei, a statului de functii si a 
Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii  
«Vespasian Lungu » 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  
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Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea  organigramei, a statului de functii si a 

Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii  

«Vespasian Lungu » Braila  a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea «Studiului de oportunitate pentru 
concesionarea unor terenuri în suprafață totală de 8.018 mp (lot 105, lot 106, lot 107, 
lot 118 și lot 119), din Zona de Agrement Blasova, aflate în domeniul privat al județului 
și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasate în perimetrul comunei 
Frecăței, județul Brăila, cu destinația complex  turistic» 
 
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 pentru concesionarea unor 

terenuri în suprafață totală de 8.018 mp (lot 105, lot 106, lot 107, lot 118 și lot 119), din Zona 

de Agrement Blasova, aflate în domeniul privat al județului și administrarea Consiliului 

Județean Brăila, amplasate în perimetrul comunei Frecăței, județul Brăila, cu destinația 

complex  turistic» a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Miscare Lil 
pentru Braila” al Asociatiei Club Sportiv LiL Motion Dance School 

 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean:  
 
Domnule Presedinte, v-as ruga, daca este posibil sa aflam mai multe detalii legat de acest 
proiect, el fiind o noutate pentru noi. Este cineva care reprezinta asociatia aici. 
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D-na Liliana Stan, reprezentant al Asociatiei Club Sportiv LiL Motion Dance School: 
 
Sportivii sunt legitimati la Federatia Romana de Dans Sportiv si reprezinta Braila si Romania 
la campionatul Word dance Hip hop Championship care va avea loc in perioada 6-13 august 
cu un numar de 20 de sportivi, plus un antrenor si un instructor si avem drept obiectiv 
semifinala, obiectiv pe care speram sa il indeplinim. Va multumim frumos pentru initiativa 
acestui proiect.  
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean:  
 
Cine a scris proiectul? 
 
D-na Liliana Stan, reprezentant al Asociatiei Club Sportiv LiL Motion Dance School: 
 
Domnul Radu Lacatus cu ajutorul C.I.D. (Centrul de Informare si Documentare) Braila. Cea 
mai buna performanta, cand am participat in America a fost locul 37 din 67 de formatii 
participante din intreaga lume, la 0,06 sutimi  diferenta de pragul de calificare in semifinala. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean:  
 
Domnule Presedinte, doar o propunere: as dori, daca se poate, ca toate asociatiile sportive 
sau cluburi sa transmita Consiliului Judetean invitatii la toate activitatile pe care le desfasoara 
si totodata un raport bianual sau anual in ceea ce priveste activitatile pe care le desfasoara. 
Ne va si noua mai usor sa cunoastem activitatea dansilor dar si cetatenilor. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In mare parte, cei care au primit finantare se situeaza si la nivel national, dar si la nivel 
international. Promovam foarte bine judetul, sper ca o sa apara scris pe echipamente 
„Consiliul Judetean Braila”, tinand cont de faptul ca toti colegii voteaza acest proiect. 
Eu va doresc sa veniti cu un rezultat foarte bun de acolo. 
 
D-na Liliana Stan, reprezentant al Asociatiei Club Sportiv LiL Motion Dance School: 
 
Asa ne dorim. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Sunt de acord cu rapoartele, oricum ele se depun la sfarsit de proiect si la fiecare decontare. 
Vor fi si rapoarte finale, pe care le veti regasi si dvs. la mapa.  
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  
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Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Miscare Lil pentru 

Braila” al Asociatiei Club Sportiv LiL Motion Dance School a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean nr.82/2022 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si 
procedura de finantare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educatiei 
fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 
2022 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean:  
 
Domnule Presedinte, va propun ca pe viitor, din aceste comisii de specialitate sa faca parte 
si consilieri judeteni si sa aiba si studii in domeniu daca se poate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu am niciun fel de problema. Dorim transparenta totala. 
Daca nu mai sunt alte discutii supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 

nr.82/2022 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de 

finantare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 

69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 a fost aprobat in 

unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce revine 
Consiliului Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor 
Judetene din Romania  pentru anul 2022 

 
Va rog, aveti cuvantul  
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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 cuantumului si plata cotizatiei ce revine Consiliului 

Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din 

Romania  pentru anul 2022 a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind  aprobarea achitarii cotizatiei anuale de membru al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sud – Est” pentru Situatii de Urgenta, 
pentru anul 2022 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea achitarii cotizatiei anuale de membru al Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “Sud – Est” pentru Situatii de Urgenta, pentru anul 2022 a fost 

aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila 
nr.148 din 22 iulie 2016 privind includerea în domeniul public a Județului Brăila a 
bunurilor mobile-echipamente pentru colectarea deșeurilor, proiect SMID în județul 
Brăila, Lot 1- Echipamente pentru transport deșeuri periculoase, achiziționate in baza 
contractului de furnizare nr.86/21.05.2015 și transmiterea dreptului de administrare 
asupra acestora în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Dunărea” 
Brăila 
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Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
*Dl consilier judetean Negru Marius-Catalin a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare 
nu va participa la vot.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.148 din 22 
iulie 2016 privind includerea în domeniul public a Județului Brăila a bunurilor mobile-
echipamente pentru colectarea deșeurilor, proiect SMID în județul Brăila, Lot 1- Echipamente 
pentru transport deșeuri periculoase, achiziționate in baza contractului de furnizare 
nr.86/21.05.2015 și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora în favoarea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Dunărea” Brăila a fost aprobat cu 28 de voturi 
„pentru”. Dl consilier judetean Negru Marius-Catalin nu a participat la vot.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila 
nr.149 din 22 iulie 2016 privind includerea în domeniul public a Județului Brăila a 
bunurilor mobile-echipamente pentru colectarea deșeurilor, proiect SMID în județul 
Brăila, Lot 2 - Recipienți colectare deșeuri achiziționate in baza contractului de 
furnizare nr.87/21.05.2015 și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora în 
favoarea Unităților Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Eco Dunărea” Brăila 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
*Dl consilier judetean Negru Marius-Catalin a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare 
nu va participa la vot.  
 
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 Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.149 din 22 
iulie 2016 privind includerea în domeniul public a Județului Brăila a bunurilor mobile-
echipamente pentru colectarea deșeurilor, proiect SMID în județul Brăila, Lot 2 - Recipienți 
colectare deșeuri achiziționate in baza contractului de furnizare nr.87/21.05.2015 și 
transmiterea dreptului de administrare asupra acestora în favoarea Unităților Administrativ-
Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Dunărea” Brăila a fost 
aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Dl consilier judetean Negru Marius-Catalin nu a participat la 
vot.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii corpului de cladire C7(Cabina 
poarta) din imobilul, situat in municipiul Braila, str.Marasesti nr.1, apartinand 
domeniului public al judetului Braila, din administrarea Consiliului Judetean Braila 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 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare   privind aprobarea transmiterii corpului de cladire C7(Cabina poarta) 

din imobilul, situat in municipiul Braila, str.Marasesti nr.1, apartinand domeniului public al 

judetului Braila, din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Scolii Populare 

de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. 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  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
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Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean:  
 
Domnule Presedinte, noi propunem ca aceasta perioada sa fie cea a mandatului nostru, 
adica pana pe 31 decembrie 2024, iar consilierii care vor urma in mandatul 2024-2028 sa 
prelungeasca aceasta perioada. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Fiind vorba de proiecte europene, ei trebuie sa aiba dreptul de administrare. Nu cred ca este 
o idee buna... daca doriti, supun la vot aceasta propunere. Ramane la latitudinea viitorilor 
colegi daca doresc sa prelungeasca sau nu perioada, dar eu propun sa ramanem in aceeasi 
situatie. 
 
*Propunerea a fost retrasa. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare   privind aprobarea 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 in 

unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare  privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, catre 
Asociatia de Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat 
Braila, a suprafetei de 13,26 mp din imobilul Vila Lacramioara, situat in Statiunea Lacu 
Sarat, pana la data de 31.12.2025 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean:  
 
Avem un amendament aici: intr-adevar, este vorba tot de data limita este 31 decembrie 
2024, adica in interiorul mandatului. Nu exista niciun criteriu care sa aduca vreun impediment 
acestei propuneri si ii rog pe colegi sa oferim acestei asociatii sansa de a lucra in conditii 
optime, dar pana la 31 decembrie 2024. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Va mai spun inca o data si asociatia depune proiecte pentru exercitiul financiar 2021-2027 pe 
fonduri europene. Daca va fi o perioada moarta, atunci lucrurile nu vor mai fi in termenul 
legal. Este aceeasi perioada ca si la proiectul de hotarare anterior. Nu facem absolut nimic 
ilegal, ci lasam viitorul sa prelungeasca sau sa micsoreze durata. Avem proiecte pe asociatia 
„Lacu Sarat” si pe PNRR si pe exercitiul financiar cu tot ceea ce insemna modernizarea 
statiunii Lacu Sarat. Sunt proiecte preluate de la primaria Chiscani pe care le vom depune pe 
asociatie. Au fost depuse pe „Anghel Saligny”, nu s-au calificat, pentru ca s-au calificat doar 
u.a.t.-urile, dar pe PNRR vor fi eligibile sau pe exercitiul financiar 2021-2027. 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean:  
 
Este in regula daca intr-adevar asta facem.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Doriti sa mai supun la vot amendamentul? 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean:  
 
Nu. 
 
*D-na consilier judetean Turcoeanu Valentina a semnalat faptul ca la acest proiect de 
hotarare nu va participa la vot.  
 
Daca nu mai sunt alte discutii supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, catre Asociatia de Cooperare 
si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila, a suprafetei de 13,26 mp 
din imobilul Vila Lacramioara, situat in Statiunea Lacu Sarat, pana la data de 31.12.2025 a 
fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. D-na consilier judetean Turcoeanu Valentina nu a 
participat la vot.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reparatie capitala acoperis scoala 
cu clasele V – VIII Ciocile” 
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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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reparatie capitala acoperis scoala cu clasele V – VIII 
Ciocile” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reparatie capitala acoperis scoala 
Alexandru Turtoi” 
 
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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

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

realizarea obiectivului de investiții “Reparatie capitala acoperis scoala Alexandru Turtoi” a 

fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele 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 “AMENAJARE 
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EXTERIOARA SCOALA BERTESTII DE JOS, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL 
BRAILA” 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
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 “AMENAJARE EXTERIOARA SCOALA 

BERTESTII DE JOS, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA” a fost aprobat in 

unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

15. 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 “CONSTRUIRE TEREN 
MULTIFUNCTIONAL SI LOC DE JOACA PENTRU COPII, SAT LACU SARAT, COMUNA 
CHISCANI, JUDETUL BRAILA” 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
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 “CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL SI LOC DE 

JOACA PENTRU COPII, SAT LACU SARAT, COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA” a 

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

16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si extindere corp C4” 
 
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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

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

realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si extindere corp C4” a fost aprobat in 

unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciresu, prin Consiliul Local al comunei Ciresu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire C8 – anexa (depozit 
materiale scolare)” 
 
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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

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

realizarea obiectivului de investiții “Construire C8 – anexa (depozit materiale scolare)” a fost 

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

18.  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 “Extindere Corp C1 – Sala 
Multifunctionala” 
 
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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

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

și realizarea obiectivului de investiții “Extindere Corp C1 – Sala Multifunctionala” a fost 

aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea santurilor prin 
realizarea de rigole carosabile si a benzilor de incadrare, tronsoane intre strazile 
Gradinarilor- Intrarea Viilor, respectiv str. Zorilor - Islazului ” 
 
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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea și 
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realizarea obiectivului de investiții “Reabilitarea santurilor prin realizarea de rigole carosabile 

si a benzilor de incadrare, tronsoane intre strazile Gradinarilor- Intrarea Viilor, respectiv str. 

Zorilor - Islazului ” a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

20. Proiect de hotarare privind contului de executie a bugetului local si a bugetului 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 
nivelul Judetului Braila la trimestrul II al anului 2022 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 8 
  
Proiectul de hotarare privind contului de executie a bugetului local si a bugetului institutiilor 
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul Judetului Braila 
la trimestrul II al anului 2022 a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 8 abtineri. S-au abtinut 
de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cortez Vasile, 
Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pricop Cristian si Vlad Pascale 
Daniela. 
 . 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

21. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe 
anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 
2022 si estimarile pe anii 2023-2025 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 8 
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Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si estimarile 
pe anii 2023-2025 a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 8 abtineri. S-au abtinut de la vot 
urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu 
Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pricop Cristian si Vlad Pascale Daniela. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii contributiei Consiliului Judetean 
Braila la bugetul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) pentru anul 
2022 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
 
*D-na consilier judetean Chivu Mirela a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu va 
participa la vot.  
 
Daca nu, 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 achitarii contributiei Consiliului Judetean Braila la 
bugetul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) pentru anul 2022 a fost 
aprobat cu 28 de voturi „pentru”. D-na consilier judetean Chivu Mirela nu a participat la vot.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare strada Lacu Rezi, 
intre DN 21 si strada Distilariei, oras Insuratei, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 



21 
 

Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinanțarea și 

realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare strada Lacu Rezi, intre DN 21 si strada 

Distilariei, oras Insuratei, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu oras Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare verticala incinte - 
blocuri de locuinte si parcari, etapa a II-a, oras Faurei, judetul Braila” 

 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu oras Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru cofinanțarea și realizarea 

obiectivului de investiții “Sistematizare verticala incinte - blocuri de locuinte si parcari, etapa a 

II-a, oras Faurei, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu oras Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare alee cimitir nou, oras 
Faurei, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
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Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu oras Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru cofinanțarea și realizarea 

obiectivului de investiții “Amenajare alee cimitir nou, oras Faurei, judetul Braila” a fost 

aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si consolidare la 
Caminul Cultural, sat Custura, comuna Racovita” 

 
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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

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

realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare si consolidare la Caminul Cultural, sat 

Custura, comuna Racovita” a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

27. Raport privind deplasarea domnului vicepresedinte Epureanu Ionel la Consiliul 
Raional Straseni – Republica Moldova, la Forumul Transfrontalier – “Oportunitati de 
dezvoltare, promovare si atragere a investitiilor in Raionul Straseni, Regiunea Centru” 
si la Festivalul International de Poezie si Muzica “EMINESCIANA 2022”, editia a XXXVI-
a, in perioada 24-26 iunie 2022  
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Va rog, aveti cuvantul 
 

28. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Necoara Anamaria pentru 
anul 2021 

 
Va rog, aveti cuvantul 
 

29. Raport de activitate al domnului consilier judetean Lungu Danut pentru 
perioada19.10.2020- 31.12.2020 si anul 2021 

 

30. Raport de activitate al domnului consilier judetean Dorobantu Stavarel pentru 
anul 2021 

 

31. Raport de activitate al domnului consilier judetean Cortez Vasile pentru anul 
2021 

 

32. Raport de activitate al domnului consilier judetean Botea Viorel pentru anul 
2021 

 

33. Raport de activitate al domnului consilier judetean Bucalau Alexandru pentru 
anul 2021 

 

34. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Broasca Virginia Geanina 
pentru anul 2021  

 

35. Raport de activitate al domnului consilier judetean Ismail Duran pentru perioada 
martie-decembrie 2021 

 

36. Raport de activitate al domnului consilier judetean Capatina Marian pentru anul 
2021 

37. Alte probleme 
 

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

Daca nu, doresc sa va aduc eu la cunostinta faptul ca de astazi a inceput festivalul 
International de Folclor „Cantecul de dragoste de-a lungul Dunarii”, suntem in colaborare cu 
Primaria Municipiului Braila, a inceput master class-ul „Haricleea D`Arclee, exista invitatii la 
biroul meu si pentru acet eveniment. Pe data de 29 ora 9.00 de asemenea, sunteti invitati la 
festivitatea de „Ziua imnului”. Este posibil sa mai convocam o sedinta extraordinara in 
urmatoarele sapte zile, pentru colegii primari care au mai depus proiecte pe asocieri, sa 
poata semna contractele si sa inceapa lucrarile. Vom mai pregati un proiect de hotarare 
pentru o Hotarare de Guvern prin care vom cere de la fondul de rezerva al statului bani 
pentru studiul de fezabiitate privind aeroportul de la Branistea prin asocierea Braila-Galati, 
lucru pe care il vor face si colegii de la Galati. 
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Dl Lungu Danut, consilier judetean:  
 
Ce perspective avem legat de activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Cooperare și Parteneriat Local pentru dezvoltarea stațiunii Lacu Sărat? De 3 ani nu se vede 
absolut nimic. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Din informatiile pe care le detin s-a terminat licitația pentru tot ce înseamnă asfaltare si 
modernizare alei principale, drum de  intrare, parcare și vom demara lucrările în următoarele 
zile, împreună cu investitorii de acolo, ca să nu periclităm nici activitatea lor.  Sper că în 
câteva zile să fie utilajele acolo, se vor deschide șantierele. 
Asa cum am mai spus, sunt proiectele pe care le-am preluat de la Primăria Chiscani și 
colegii de la asociație sunt pregătiți, în momentul în care se vor deschide axele de finanțare 
vor fi depuse. 
Am fost acum două săptămâni la o ședință a  Agenției de Dezvoltare Regională care s-a ținut 
la Constanța și am dat drumul spre consultare tuturor ghidurilor de finanțare pentru viitorul 
exercițiu financiar. Așteptăm această perioadă de consultare a ghidurilor, iar în momentul în 
care vor fi votate și se va termina, atunci  suntem pregătiți cu toate proiectele, pentru a obtine 
fonduri europene. 
Se va începe cu parcarea mare, pentru a face locuri de parcare frumoase, ca să nu se mai 
intre cu autoturismele în stațiune, începând de la sensul giratoriu, de la Drumul Național, 
către stațiune și apoi să se facă aleile, curățenie, parcul englezesc, mobilier stradal, sunt 
toate pregătite. Bani să avem, să le facem. Vrem să continuăm și în toamnă, când turiștii nu 
vor mai fi în stațiune și constructorul să aibă mai mult front de lucru, iar anul viitor când va 
începe sezonul estival stațiunea sa arate si va arăta cu siguranță altfel. 
Stiu ca nu credeti, s-a mai intamplat asa. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean:  
 
Nu este vorba ca nu credem. Nu s-a intamplat nimic. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule consilier, asociatia a fost facuta in primavara acestui an. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean:  
 
In primavara acestui an? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Da, asociatia a fost facuta in primavara acestui an. Noi ajutam u.a.t. Chiscani prin aceasta  
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asociatie pentru dezvoltare, iar un alt proiect pe care ni-l dorim este si lacul de la Movila 
Miresii. Depinde de fiecare u.a.t. ce doreste sa faca. Datoria consiliului judetean este aceea 
de a ajuta comunitatile pentru dezvoltare. Nu le spunem ce trebuie sa faca, ci doar sa le 
recomandam 
 
 
         *      
                                             *          * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 iulie 2022. 
 
 
 

  Intocmit, 
 

            Hazaparu Marinela 
 

 
 
 
 

 
      PRESEDINTE,                             SECRETARUL GENERAL 
                                                                                                 AL JUDETULUI, 

 
            Chiriac Francisk-Iulian                     Priceputu Dumitrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V. 2 ex. 


