
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 28 decembrie 2022 
 
 
 
 
 

Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 
privind Codul administrativ, prin adresa nr. 29424/28.12.2022, transmisa fiecarui 
consilier judetean in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 
619/28.12.2022, a fost convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, 
astazi, 28 decembrie 2022. 
 
    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 27 de 
consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 28  de 
membri, din totalul de 31 membri in functie. 

Lipsesc urmatorii consilieri judeteni: Capatana Marian, Dorobantu Stavarel si 
Lungu Danut. 
 La sedinta au fost invitati: Directorul Executiv al Directiei Administratie Publica, 
Contencios,  Directorul Executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara, Directorul Executiv Adjunct al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara 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 repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale 
a fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din 
impozitul pe venit pe anul 2023, pentru sustinerea programelor de dezvoltare 
locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare 
locala, precum si pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unitatile 
administrativ- teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din 
veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 
273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din sume defalcate din taxa 



pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2023 - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila. 
 

2. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a 
procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anii 2024-2026 - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila. 
 

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii  
Consiliului judetean Braila  nr. 283/29.11.2022 cu privire la stabilirea preturilor 
medii ale produselor agricole, pentru evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in 
care  arenda se exprima in natura, valabile pentru anul fiscal 2023 la nivelul  
judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

 
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 

2022 si estimarile pe anii 2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila. 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, va propun spre aprobare ordinea de zi. 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Ordinea de zi  a sedintei extraordinare din data de 28.12.2022 a fost aprobata in 
unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul 
pe venit pe anul 2023, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru 
sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum 
si pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unitatile administrativ- teritoriale din 
judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, astfel cum sunt 
definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pe anul 2023 
 
Va rog, aveti cuvantul 



 
 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, asa cum si la rectificarea trecuta am adus in discutie modul in 
care dvs. ati impartit banii intre primariile P.N.L. si primariile P.S.D., fac din nou acest 
lucru, deoarece vad ca aceasta diferentiere nu numai ca exista in continuare ci mai 
mult, se mareste. Vad ca exista diferente de 400.000 lei intre primariile P.N.L. si 
primariile P.S.D. Va mai intreb inca odata: cu ce sunt mai prejos locuitorii din comunele 
P.N.L. decat cei din comunele care au primari P.S.D., pentru ca sa fie vitregiti la 
cheltuielile de functionare cu aceasta suma, pe langa faptul ca nu ati tinut cont de 
numarul de locuitori ai fiecarei comune. Ati impartit sumele in mod egal intre primarii 
care au 4000 de locuitori si primarii  care au 5000 de locuitori.  

 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Am sa va raspund cu o alta intrebare. Puteti sa-mi spuneti si mie cum dl Prim-ministru 
Ciuca face diferenta intre primariile P.S.D si primariile P.N.L? Atunci, am gasit o formula 
prin care sa echilibram bugetele la fiecare si sa nu facem diferente. Nu ati fost atat de 
vocal in momentul in care primariile P.N.L au primit mai mult decat primariile P.S.D. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Banii aceia au fost impartiti catre fiecare parlamentar care i-a distribuit asa cum a crezut 
de cuviinta. Avand in vedere faptul ca dvs., prin puterea conferita de mandatul dvs. ati 
impartit in mod discretionar banii la fiecare rectificare catre oamenii din acest judet, este 
inadmisibil si ca atare vom ataca in contencios administrativ aceasta hotarare. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Cunoasteti ultimele doua hotarari de Guvern cu banii alocati la primariile P.S.D. si 
P.N.L.?  
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Da, le cunosc. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Puteti sa le atacati. Nu am nicio problema. Mi-am facut datoria ca fiecare primarie sa fie 
pe pozitie de egalitate. 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
 



 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21 
Voturi ”impotriva ”: 7 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a fondului la 
dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 
2023, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea 
programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru 
cheltuielile de funcţionare, pe care unitatile administrativ- teritoriale din judet, in mod 
justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) 
lit. a) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din sume 
defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 
2023 a fost aprobat cu 21 de voturi “pentru” si 7 voturi “impotriva”. Au votat “impotriva” 
urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea Eugen, Cortez Vasile, Necoara 
Anamaria, Pricop Cristian, Vlad Pascale Daniela si Varga Vasile Constantin.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

2. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a 
procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anii 2024-2026 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Tinand cont de faptul ca toate cheltuielile au crescut, de ce primariile P.N.L. au primit cu 
100.000 lei mai putin de la A.N.A.F. si cu 200.000 lei mai putin de la judet fata de 2022? 

 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru ca asa a venit formula de calcul de la A.N.A.F. 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 7 
 
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a 
procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anii 2024-2026 a fost aprobat cu 21 de voturi “pentru” si 7 abtineri. 



S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea Eugen, 
Cortez Vasile, Necoara Anamaria, Pricop Cristian, Vlad Pascale Daniela si Varga Vasile 
Constantin.  
 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii  Consiliului 
judetean Braila  nr. 283/29.11.2022 cu privire la stabilirea preturilor medii ale 
produselor agricole, pentru evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care  
arenda se exprima in natura, valabile pentru anul fiscal 2023 la nivelul  judetului 
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”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii  Consiliului judetean 
Braila  nr. 283/29.11.2022 cu privire la stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, 
pentru evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care  arenda se exprima in natura, 
valabile pentru anul fiscal 2023 la nivelul  judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 
2022 si estimarile pe anii 2023-2025 
 
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”: 21 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 7 
 
 



 
 
Proiectul de hotarare privind privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2022 
si estimarile pe anii 2023-2025 a fost aprobat cu 21 de voturi “pentru” si 7 abtineri. S-au 
abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea Eugen, Cortez 
Vasile, Necoara Anamaria, Pricop Cristian, Vlad Pascale Daniela si Varga Vasile 
Constantin.  
 
 

* 
                                             *   * 
 
 

 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
 
   Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile 
sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 decembrie 2022. 
 
 
 

Intocmit, 
Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
 
 
    PRESEDINTE,        SECRETAR  GENERAL  

       AL JUDETULUI,  
 
Chiriac Francisk-Iulian          Priceputu Dumitrel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V. 2 ex. 


