
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 al  sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila  

din data de 16 august 2021 
 

Sedinta este deschisa de Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, prin adresa nr. 15944/10.08.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.232/10.08.2021, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 16 august 2021. 
 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 25 membri din 31 membri in 
functie. 
 Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Necoara Anamaria, Botea Viorel si Cirligea 
Florin Eugen. 
 Lipsesc nemotivat urmatorii consilierii judeteni: Capatina Marian, Pascale Daniela-
Andreia si Varga Vasile-Constantin. 
  
 La sedinta au fost invitati: Primarul comunei Romanu, Primarul comunei Maxineni, 
Primarul comunei Unirea, Primarul Municipiului Braila, Primarul comunei Victoria, Primarul 
comunei Silistea, Primarul comunei Gemenele, Primarul comunei Zavoaia,Directorul Directiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul  Directiei Administratie Publica, 
Contencios, Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, Directorul Directiei Tehnice si Lucrari 
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
   Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, dau cuvantul  doamnei director Dutu Mioara, pentru a supune la vot 
procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 22 iulie 2021. 
Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
D-na director Dutu Mioara:    
   Domnule presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, provesul verbal al sedintei 
ordinare din data de 22 iulie 2021, dupa redactare a fost pus la dispozitia dumneavoastra. 
Pana in prezent nu s-au primit observatii sau propuneri de completare si modificare a acestuia, 
motiv pentru care va propun aprobarea lui in forma redactata.  
 
Domnul presedinte Francisk Iulian Chiriac: 
 Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 22 iulie 2021. 
 Cine este “pentru”? 
 Cine este “impotriva”? 
 Abtineri? 

 
 Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 22 iulie 2021, a fost aprobat in 
unanimitate. 
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 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 „Planului de analiza si acoperire a riscurilor” la 

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

2. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului “Un singur oras, mai multe 
culturi” al Asociatiei Culturale CINEFEEL Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului « Braila culturala » al 
Asociatiei    « Pentru Adevar » Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei anuale de membru al Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara « Sud-Est » pentru Situatii de Urgenta, pentru anul 2021 
- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Infiintare teren de sport in sat Oancea, comuna 
Romanu, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare accese auto-pietonale in 
localitatea Latinu, comuna Maxineni, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare accese auto-pietonale in 
localitatea Corbu Nou, comuna Maxineni, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. 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 “Construire teren de sport multifunctional in 
localitatea Valea Canepii, comuna Unirea, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. 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 “Reabilitare Scoala Gimnaziala Unirea, structura 
Unirea, comuna Unirea, judetul Braila” - 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 Municipiul Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strazi Cartier Lacu Dulce”, rest de 
executat - 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 comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Construire piata agroalimentara sat Mihai Bravu, 
comuna Victoria, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
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12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de drumuri retele stradale: sat Victoria si 
sat Mihai Bravu, in comuna Victoria, judetul Braila” - 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 Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare centru civic in localitatile Martacesti si 
Silistea, comuna Silistea, judetul Braila”, rest de executat - 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 Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Balastare drum cimitir, comuna 
Gemenele, 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 Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Desfiintare corp C1, C2, C3, construire gradinita, 
sat Zavoaia, comuna Zavoaia, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

16. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, in 
semestrul I al anului 2021. 

17. Alte probleme  
 

Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian: 
 Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? 
Impotriva?Abtineri? 
 

  Ordinea de zi este aprobata in unanimitate. 
 
 Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian: 
 Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului de analiza si acoperire 
a riscurilor” la nivelului judetului 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”: 25  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
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Proiectul de hotarare privind aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor” la nivelului 
judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului “Un singur 
oras, mai multe culturi” al Asociatiei Culturale CINEFEEL 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”: 25  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului “Un singur oras, mai multe culturi” 
al Asociatiei Culturale CINEFEEL Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului « Braila 
culturala » al Asociatiei    « Pentru Adevar » 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”: 25  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului « Braila culturala » al Asociatiei    
« Pentru Adevar » Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei anuale de 
membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara « Sud-Est » pentru 
Situatii de Urgenta, pentru anul 2021 

 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
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Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 25  
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 2021 a fost 
aprobat in unanimitate. 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Romanu, prin Consiliul Local al 
comunei Romanu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Infiintare teren de sport in sat Oancea, comuna Romanu, 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”: 25  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Infiintare teren de sport in sat Oancea, comuna Romanu, 
judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei 
Maxineni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Modernizare accese auto-pietonale in localitatea Latinu, comuna Maxineni, 
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?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 25  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare accese auto-pietonale in localitatea Latinu, 
comuna Maxineni, judetul Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al 
comunei Maxineni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Modernizare accese auto-pietonale in localitatea Corbu Nou, comuna 
Maxineni, 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”: 25  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare accese auto-pietonale in localitatea Corbu 
Nou, comuna Maxineni, judetul Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 

 

8. 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 
“Construire teren de sport multifunctional in localitatea Valea Canepii, 
comuna Unirea, 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?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 25  
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 “Construire teren de sport multifunctional in localitatea Valea 
Canepii, comuna Unirea, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
 

9. 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 
“Reabilitare Scoala Gimnaziala Unirea, structura Unirea, comuna Unirea, 
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”: 25  
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 “Reabilitare Scoala Gimnaziala Unirea, structura Unirea, 
comuna Unirea, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu Municipiul Braila, prin Consiliul Local 
Municipal Braila pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Modernizare strazi Cartier Lacu Dulce”, rest de executat 

 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 25  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu Municipiul Braila, prin Consiliul Local Municipal Braila pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Modernizare strazi Cartier Lacu Dulce”, rest de executat a fost aprobat 
in unanimitate. 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al 
comunei Victoria pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Construire piata agroalimentara sat Mihai Bravu, comuna Victoria, 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”: 25  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire piata agroalimentara sat Mihai Bravu, comuna 
Victoria, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 

 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al 
comunei Victoria pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Lucrari de drumuri retele stradale: sat Victoria si sat Mihai Bravu, in 
comuna Victoria, 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?  
 



9 
 

Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 25  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de drumuri retele stradale: sat Victoria si sat Mihai 
Bravu, in comuna Victoria, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Silistea, prin Consiliul Local al 
comunei Silistea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Modernizare centru civic in localitatile Martacesti si Silistea, comuna 
Silistea, judetul Braila”, rest de executat 

 
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”: 25  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Modernizare centru civic in localitatile Martacesti si Silistea, comuna 
Silistea, judetul Braila”, rest de executat a fost aprobat in unanimitate. 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, cu comuna Gemenele, prin Consiliul Local al 
comunei Gemenele pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de 
investiții “Balastare drum cimitir, comuna Gemenele, 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”: 25  
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Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Balastare drum cimitir, comuna Gemenele, judetul Braila” a 
fost aprobat in unanimitate. 
 

15. 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 
“Desfiintare corp C1, C2, C3, construire gradinita, sat Zavoaia, comuna 
Zavoaia, 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”: 25  
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 “Desfiintare corp C1, C2, C3, construire gradinita, sat Zavoaia, comuna 
Zavoaia, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 

16. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al 
Judetului Braila, in semestrul I al anului 2021. 

 
 

17. Alte probleme 
 

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

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 Urmatoarea sedinta va fi pe 31 august 2021, mai sunt depuse 15 proiecte in lucru ale 
colegilor primari si incercam sa le rezolvam pe toate in termenul stabilit. Rugamintea este ca 
primarii sa demareze lucrarile si sa poata finaliza toate aceste proiecte de cofinantare pana la 
termenul final din Regulament. 
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         *      
                                             *          * 
 
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 16 august 2021.        
 
 

 Intocmit, 
           Straton Cristina 
 

 
 
 
 

      PRESEDINTE,                     SECRETARUL GENERAL 
                                                                                          AL JUDETULUI, 

 
            Chiriac Francisk-Iulian                  Priceputu Dumitrel 
 

 
 

 


