
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 13 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. 27993/12.12.2022, transmisa fiecarui consilier 
judetean in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 602/12.12.2022, 
a fost convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 13 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, 28 de 
participanti, din 31 membri in functie. 
Lipsesc urmatorii consilieri judeteni: Burtea Fanel, Capatana Marian si Lungu Danut. 
 La sedinta au fost invitati: Directorul Executiv al Directiei Administratie Publica, 
Contencios,  Directorul Executiv 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 impozitul pe venit 
corespunzator cotei de 6%  incasat suplimentar in anul 2022 -  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 13.12.2022 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 impozitul pe venit 
corespunzator cotei de 6%  incasat suplimentar in anul 2022 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, as dori sa ne lamuriti si pe noi care a fost formula  dupa care ati 
impartit acesti bani, tinand cont de faptul ca primarii P.N.L. au solicitat sume mai mari 
decat suma pe care ati aprobat-o pentru primariile care au primari P.N.L.  Imi aduc aminte 
ca in campania electorala ati spus ca nu veti face nicio diferenta intre cetatenii acestui 
judet, ori, la aceasta impartire a banilor, dvs. ati desconsiderat  cetatenii care au primari 
P.N.L. Spuneti-ne motivul pentru care ati facut acest lucru. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Mi-ati pus doua intrebari. Vreti sa va spun motivul sau vreti sa stiti care a fost formula? In 
primul rand, vorbiti din  amintiri. Ceea ce li s-a cerut domnilor primari referitor la investitii 
este pentru bugetul anului 2023, exact asa cum se procedeaza in fiecare an. La acest 
proiect este doar diferenta de suma, asa cum v-am citit, din cota  de T.V.A. de 6%. 
Vorbim de sume foarte mici si s-a tinut cont de populatie si proiectele pe care le are 
fiecare localitate. Vorbim de o suma foarte mica. Daca vreti formula, veniti si va vom da 
explicatii suplimentare. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Am inteles. Tinand cont de modul cum ati impartit acesti bani, grupul consilierilor P.N.L. 
se va abtine de la vot 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 20 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 8 
 
 
 



 
 
 
 
Proiectul de privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a fondului la dispozitia 
Consiliului Judetean reprezentand impozitul pe venit corespunzator cotei de 6%  incasat 
suplimentar in anul 2022 a fost aprobat cu 20 de voturi “pentru” si 8 abtineri. S-au abtinut de 
la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea Eugen, Cortez Vasile, 
Dorobantu Stavarel, 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 13 decembrie 2022. 
 
 
 
 
 
 

Intocmit, 
Hazaparu Marinela 

 

 
 
 
 
 
    PRESEDINTE,        SECRETAR  GENERAL  

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


