
 

 

 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 19 septembrie 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.20159/13.09.2022, transmisa fiecarui consilier judetean 
in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.348/13.09.2022, a fost 
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 19 septembrie 2022. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 28 de consilieri judeteni  
din 30 in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, la sedinta sunt 29 
de membri din 31, total. 
 Lipsesc motivat domnii consilieri judeteni Bordea Daniela si Cirligea Florin-Eugen. 

La sedinta au fost invitati: Directorul General al Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila, Managerul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala Braila, Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Managerul 
Asociatiei de Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat 
Braila, Presedintele Asociatiei Handbal Club „Dunarea” Braila Primarul comunei Visani, 
Primarul comunei Sutesti, Primarul comunei Gropeni, Primarul comunei Surdila Gaiseanca, 
Primarul comunei Tufesti, Primarul comunei Bertestii de Jos, Primarul comunei Gradistea, 
Primarul comunei Unirea, Primarul comunei Silistea, 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 extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 
august 2022, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din 
data de 23 august 2022. Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
D-l 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 23 
august 2022, respectiv procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean 
Braila din data de 26 august 2022 au fost puse la dispozitia dumneavoastra. Pana in 
prezent nu au fost primite observatii, propuneri de modificare sau completare ale acestora, 
motiv pentru care va propun aprobarea lor in forma redactata. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot  procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 
23 august 2022. 
 
 Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 23 august 
2022  a fost aprobat in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot  procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din 
data de 26 august 2022. 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 
august 2022  a fost aprobat in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al 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 hotarare, care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv 
comisiilor de specialitate in format electronic. 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii Spitalului Judetean 
de Urgenta Braila in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean  Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru 
de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia 
Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, 
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etapa VII - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea  incheierii Actului Aditional nr.3 la 
Contractul nr. 203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si 
administrare a statiei de sortare si a statiei de tratare mecano-biologica 
Vadeni, din cadrul „Sistemului  de Management Integrat al Deseurilor in 
judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL,   avand ca obiect prelungirea 
perioadei de mobilizare  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 2 la 
Contractul 294/14.12.2021 “ Delegarea gestiunii serviciului de operare si 
administrare a Staţiei de Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de 
Sortare Ianca din cadrul “Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in 
judeţul Brăila” incheiat cu S.C.  FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, avand ca 
obiect prelungirea perioadei de mobilizare   - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.30/31.01.2022 privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a 
Consiliului Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Asociației 
Sportive Handbal Club “Dunărea” Brăila pe anul 2022 - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului, situat in Municipiul Braila, Str. Pietatii nr. 1-3, apartinand 
domeniului public al Judetului Braila, transmis in folosinta gratuita  
Serviciului de Ambulanta Judetean Braila, in vederea actualizarii Cartii 
Funciare nr. 76198 Braila cu Nr. cadastral nr.18837- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele  de hotarare enuntate.  
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  
Abtineri: 0  
 
Suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 19.09.2022 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, 
suplimentata : 

 

1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in 

Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 

Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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2. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Judetului Braila, actualizat - initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 

Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Casutei de tip familial ,,Delfinul’’ din cadrul Complexului de servicii pentru copii si tineri 

cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala 

si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Casutei de tip familial ,,Mica Sirena’’ din cadrul Complexului de servicii pentru copii si 

tineri cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 

al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Complexului de tip familial ,,Surasul Copilariei’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale 

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat 

intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si Directia Generala Anticoruptie 

aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 190/14.09.2021 privind aprobarea 

proiectului „Transparenta, etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila”, 

a Acordului de parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie/Unitatea de implementare a 

proiectelor si a cheltuielilor  legate de proiect, in vederea implementarii in cadrul Cererii 

de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - initiat de 

domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate și însușirea «Raportului 

de evaluare pentru stabilirea redevenței Lacului Sărat Movila Miresii, aflat în domeniul 

public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasat în perimetrul 

comunei Movila Miresii, judetul Brăila, în vederea concesionării luciului de apă»  - initiat 

de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind  aprobarea achitarii contributiei ce revine Judetului Braila 
prin Consiliul Judetean Braila in  calitate de membru al  Asociatiei de Cooperare si 
Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila  pentru anul 2022- 
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 comuna Visani, prin Consiliul Local al comunei Visani pentru cofinanțarea și 

realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala 

Visani” - 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 Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea și 

realizarea obiectivului de investiții “CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE” - 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 Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca 

pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare curte interioara 

sediu multifunctional in satul Filipesti, com. Surdila Gaiseanca, jud. 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 Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinanțarea și 

realizarea obiectivului de investiții “Amenajare parc Tufesti, com. Tufesti, jud. Braila” - 

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 “Construire parc in sat Spiru 

Haret, 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 Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire gard imprejmuire imobil 

cvartal 14, parcela 142, C.F. 71079, sat Maraloiu, comuna Gradistea, 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 Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinanțarea și 

realizarea obiectivului de investiții “Amenajare loc de joaca pentru copii si sistematizare 

verticala teren aferent sediu secundar Primarie com. Unirea, sat Valea Canepii, jud. 

Braila” - 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 Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinanțarea 

și realizarea obiectivului de investiții “Proiectare si executie teren de sport cu gazon 

sintetic, multifunctional, Scoala Gimnaziala Gropeni, Str. Scolii nr. 115, comuna 

Gropeni, judetul Braila” - 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 Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinanțarea 

și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren minifotbal si spatiu de joaca 

pentru copii, parcaje, sat Muchea” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 

al Consiliului Judetean Braila 

19. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local alJudetului 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 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii Spitalului Judetean de 
Urgenta Braila in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean  
Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a 
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cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte 
destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, etapa VII - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

22. Proiect de hotarare privind  aprobarea  incheierii Actului Aditional nr.3 la Contractul 
nr. 203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei 
de sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de 
Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL,   
avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare  - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 2 la Contractul 
294/14.12.2021 “ Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Staţiei de 
Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare Ianca din cadrul 
“Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila” incheiat cu S.C.  
FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, avand ca obiect prelungirea perioadei de 
mobilizare   - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

24. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.30/31.01.2022 privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a Consiliului 
Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Asociației Sportive Handbal Club 
“Dunărea” Brăila pe anul 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului, 
situat in Municipiul Braila, Str. Pietatii nr. 1-3, apartinand domeniului public al Judetului 
Braila, transmis in folosinta gratuita  Serviciului de Ambulanta Judetean Braila, in 
vederea actualizarii Cartii Funciare nr. 76198 Braila cu Nr. cadastral nr.18837- initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

26. Raport de activitate al domnului consilier judetean Pricop Cristian Florinel pentru 
perioada 01 ianuarie 2021-31 decembrie 2021 

27. Alte probleme 
 

Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata 
 
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 19.09.2022 a fost aprobata in 
unanimitate.  
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Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
1. Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean 
Braila in Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala Braila 
 
Stimati consilieri, acest proiect de hotarare necesita alegerea unei comisii de numarare a 
voturilor, formata din 3 persoane. Va propun ca din aceasta comisie sa faca parte domnii 
vicepresedinti Epureanu Ionel si Dobre Ionut Ciprian. In ceea ce priveste cea de a treia 
persoana, va rog, daca mai sunt si alte propuneri: 
Daca nu aveti propuneri, voi propune pe dl consilier judetean Negru Marius Catalin. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot comisia de numarare a voturilor, in componenta anuntata.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Comisia de numarare a voturilor, compusa din domnul vicepresedinte Epureanu Ionel, in 
calitate de presedinte al acesteia, domnul vicepresedinte Dobre Ionut Ciprian si dl 
consilier judetean Negru Marius Catalin a fost votata in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  
 
Stimati consilieri, va rog sa faceti propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala Braila 
 
*Din partea grupului P.S.D., dl consilier Vilsan Dorel  il propune pe dl consilier judetean 
Abaseaca Mihai – Gabriel. 
 
Din partea grupului P.N.L., dl consilier Bucalau Alexandru o propune pe d-na consilier 
judetean Necoara Anamaria. 
 
**Dupa finalizarea propunerilor au fost redactate buletinele de vot. 
***Dupa incheierea operatiunii de votare si numararea voturilor, presedintele comisiei de 
numarare a voturilor, dl vicepresedinte Epureanu Ionel da citire Procesului verbal privind 
rezultatul votarii.  
 
Conform Procesului verbal privind rezultatul votarii, situatia se prezinta astfel:  
 
Voturi introduse in urna: 29 
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Voturi nule:0  
Voturi valabil exprimate: 29 
 
Repartizarea voturilor: 
 

1. Pentru dl. consilier judetean Abaseaca Mihai – Gabriel: 
Voturi “pentru”: 20 
Voturi “impotriva”: 9 
 

2. Pentru d-na consilier judetean Necoara Anamaria: 
Voturi “pentru”: 9 
Voturi “impotriva”: 20 
 
Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, a fost desemnat, in calitate de reprezentant 
al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de 
Resurse si Asistenta Educationala Braila dl consilier judetean Abaseaca Mihai – Gabriel. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  
 
Supun la vot proiectul de hotarare privind  desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala Braila 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in 
Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 
Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:  
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Judetului Braila, actualizat 

 
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 
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 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Statutului Judetului Braila, actualizat a fost aprobat  
in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila 

 
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 organigramei si a statului de functii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Casutei de tip familial ,,Delfinul’’ din cadrul Complexului de servicii 
pentru copii si tineri cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ organizat in  cadrul  Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
 
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 Regulamentului de organizare si functionare al 
Casutei de tip familial ,,Delfinul’’ din cadrul Complexului de servicii pentru copii si tineri cu 
dizabilitati ,,Pescarusul’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila a fost aprobat  in unanimitate.  
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Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Casutei de tip familial ,,Mica Sirena’’ din cadrul Complexului de 
servicii pentru copii si tineri cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ organizat in  cadrul  
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 
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 Regulamentului de organizare si functionare al 
Casutei de tip familial ,,Mica Sirena’’ din cadrul Complexului de servicii pentru copii si tineri 
cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Complexului de tip familial ,,Surasul Copilariei’’ organizat in  cadrul  
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
 
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 Regulamentului de organizare si functionare al 
Complexului de tip familial ,,Surasul Copilariei’’ organizat in  cadrul  Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat  in unanimitate.  
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Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de 
parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si Directia Generala 
Anticoruptie aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 190/14.09.2021 
privind aprobarea proiectului „Transparenta, etica si integritate in administratia 
publica din Judetul Braila”, a Acordului de parteneriat cu Directia Generala 
Anticoruptie/Unitatea de implementare a proiectelor si a cheltuielilor  legate de 
proiect, in vederea implementarii in cadrul Cererii de proiecte POCA/924/2/2 
(CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) 
 
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 Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat intre 
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si Directia Generala Anticoruptie aprobat 
prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 190/14.09.2021 privind aprobarea proiectului 
„Transparenta, etica si integritate in administratia publica din Judetul Braila”, a Acordului de 
parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie/Unitatea de implementare a proiectelor si a 
cheltuielilor  legate de proiect, in vederea implementarii in cadrul Cererii de proiecte 
POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) a fost aprobat in 
unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate și însușirea 
«Raportului de evaluare pentru stabilirea redevenței Lacului Sărat Movila Miresii, 
aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, 
amplasat în perimetrul comunei Movila Miresii, judetul Brăila, în vederea 
concesionării luciului de apă»   
 
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”: 29 
 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate și însușirea «Raportului 
de evaluare pentru stabilirea redevenței Lacului Sărat Movila Miresii, aflat în domeniul 
public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasat în perimetrul 
comunei Movila Miresii, judetul Brăila, în vederea concesionării luciului de apă» a fost 
aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii contributiei ce revine Judetului 
Braila prin Consiliul Judetean Braila in  calitate de membru al  Asociatiei de 
Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila  pentru 
anul 2022 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
*D-na consilier judetean Turcoeanu Valentina a semnalat faptul ca la acest proiect de 
hotarare nu participa la vot. 
 
Daca nu mai sunt alte observatii sau 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 aprobarea achitarii contributiei ce revine Judetului Braila prin 
Consiliul Judetean Braila in  calitate de membru al  Asociatiei de Cooperare si Parteneriat 
Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila  pentru anul 2022 a fost aprobat  cu 
28 de voturi “pentru”.  D-na consilier judetean Turcoeanu Valentina nu a participat la vot. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare  privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Visani, prin Consiliul Local al comunei Visani pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren sintetic la 
Scoala Gimnaziala Visani” 
  
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Visani, prin Consiliul Local al comunei Visani pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala Visani”  a 
fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare  privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “CONSTRUIRE CASA DE 
PRAZNUIRE” 
 
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 Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “CONSTRUIRE CASA DE PRAZNUIRE”  a fost aprobat  
in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei 
Surdila Gaiseanca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Amenajare curte interioara sediu multifunctional in satul Filipesti, com. Surdila 
Gaiseanca, jud. Braila” 
 
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare curte interioara sediu 
multifunctional in satul Filipesti, com. Surdila Gaiseanca, jud. Braila” a fost aprobat  in 
unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare parc Tufesti, com. 
Tufesti, jud. Braila” 
 
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 Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare parc Tufesti, com. Tufesti, jud. Braila” a fost 
aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. 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 
“Construire parc in sat Spiru Haret, comuna Bertestii de Jos, judetul Braila” 
 
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”: 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 “Construire parc in sat Spiru Haret, 
comuna Bertestii de Jos, judetul Braila” a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire gard 
imprejmuire imobil cvartal 14, parcela 142, C.F. 71079, sat Maraloiu, comuna 
Gradistea, judetul Braila” 
 
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 Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Construire gard imprejmuire imobil cvartal 14, parcela 
142, C.F. 71079, sat Maraloiu, comuna Gradistea, judetul Braila” a fost aprobat  in 
unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

16. 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 “Amenajare loc de joaca pentru 
copii si sistematizare verticala teren aferent sediu secundar Primarie com. Unirea, sat 
Valea Canepii, jud. Braila” 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
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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 Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare loc de joaca pentru copii si sistematizare 
verticala teren aferent sediu secundar Primarie com. Unirea, sat Valea Canepii, jud. Braila” 
a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Proiectare si executie teren de 
sport cu gazon sintetic, multifunctional, Scoala Gimnaziala Gropeni, Str. Scolii nr. 
115, comuna Gropeni, judetul Braila” 
 
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 Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Proiectare si executie teren de sport cu gazon sintetic, 
multifunctional, Scoala Gimnaziala Gropeni, Str. Scolii nr. 115, comuna Gropeni, judetul 
Braila” a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 

 

18.  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 “Amenajare teren minifotbal si 
spatiu de joaca pentru copii, parcaje, sat Muchea” 



17 
 

 

 
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 Silistea, prin Consiliul Local al comunei Silistea pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren minifotbal si spatiu de joaca pentru 
copii, parcaje, sat Muchea” a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

19. 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 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 20 
 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 9  
 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local alJudetului 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 20 de voturi “pentru” si 9 abtineri. S-au abtinut de la 
vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatina Marian, Cortez Vasile, 
Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pricop Cristian, Vlad Pascale 
Daniela si Varga Vasile Constantin. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii denumirii Spitalului Judetean 
de Urgenta Braila in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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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 schimbarii denumirii Spitalului Judetean de Urgenta 
Braila in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean  Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de 
inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala 
pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, etapa VII  
 
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 modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean  
Braila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a 
cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte 
destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, etapa VII a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

22. Proiect de hotarare privind  aprobarea  incheierii Actului Aditional nr. 3 la 
Contractul nr. 203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si 
administrare a statiei de sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din 
cadrul „Sistemului  de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat 
cu SC BRAI-CATA SRL,   avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare   
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
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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  incheierii Actului Aditional nr. 3 la Contractul nr. 
203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei de 
sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de 
Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL,   
avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare  a fost aprobat  in unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 2 la 
Contractul 294/14.12.2021 “ Delegarea gestiunii serviciului de operare si 
administrare a Staţiei de Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de 
Sortare Ianca din cadrul “Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judeţul 
Brăila” incheiat cu S.C.  FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, avand ca obiect 
prelungirea perioadei de mobilizare    
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 1  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea  incheierii actului aditional nr. 2 la Contractul 
294/14.12.2021 “ Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Staţiei de 
Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare Ianca din cadrul “Sistemului 
de Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila” incheiat cu S.C.  FCC 
ENVIRONMENT ROMANIA SRL, avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare  a 
fost aprobat  cu 28 de voturi “pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl. consilier judetea 
Varga Vasile Constantin. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 

 

24. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
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nr.30/31.01.2022 privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a 
Consiliului Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Asociației Sportive 
Handbal Club “Dunărea” Brăila pe anul 2022  

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
*Dl consilier judetean Negru Marius Catalin a semnalat faptul ca la acest proiect de 
hotarare nu va participa la vot. 
 
Daca nu mai sunt alte observatii sau discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
 Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.30/31.01.2022 privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a Consiliului 
Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Asociației Sportive Handbal Club 
“Dunărea” Brăila pe anul 2022 a fost aprobat  cu 27 de voturi “pentru” si o abtinere. S-a 
abtinut de la vot dl. consilier judetean Varga Vasile Constantin. Dl consilier judetean Negru 
Marius Catalin nu a participat la vot. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului, situat in Municipiul Braila, Str. Pietatii nr. 1-3, apartinand domeniului 
public al Judetului Braila, transmis in folosinta gratuita  Serviciului de Ambulanta 
Judetean Braila, in vederea actualizarii Cartii Funciare nr. 76198 Braila cu Nr. 
cadastral nr.18837 

 
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 modificarii datelor de identificare ale imobilului, 
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situat in Municipiul Braila, Str. Pietatii nr. 1-3, apartinand domeniului public al Judetului 
Braila, transmis in folosinta gratuita  Serviciului de Ambulanta Judetean Braila, in vederea 
actualizarii Cartii Funciare nr. 76198 Braila cu Nr. cadastral nr.18837 a fost aprobat  in 
unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 

 

26. Raport de activitate al domnului consilier judetean Pricop Cristian Florinel 
pentru perioada 01 ianuarie 2021-31 decembrie 2021 
 
Va rog, aveti cuvantul. 

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

 

27. Alte probleme 
 

Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului 
Judetean Braila, aveti cuvantul. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule Preedinte, am doua intrebari: 
Prima intrebare: Un spital poate avea denumirea de spital clinic doar daca are in subordine 
doua sectii cu specialitati diferite, nu? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Avem trei si urmeaza si a patra. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Foarte bine. Cu aceasta ocazie, poate vom reusi sa acoperin si deficitul de personal 
medical. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Aceasta este si strategia noastra, de a trece spitalul la un grad superior, de a angaja cat 
mai multi medici rezidenti care sa isi definitiveze studiile de medicina la Facultatea de 
medicina din Galati, iar dupa ce vor fi devenit medici specialisti sa ramana in cadrul 
spitalului. Speram sa fie o metoda de bun augur. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Cea de a doua intrebare este daca firma care a castigat licitatia privind gunoiul menajer va 
face si colectarea selectiva. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Operatorul unic va aduna tot ceea ce inseamna gunoi selectat si gunoi menajer de pe 
teritoriul municipiului si judetului Braila, gunoi care va merge la statiile de tratare mecanico-
biologica sau la statiile de transfer de la Ianca si Insuratei, dupa care la statia de tratare 
mecanico-biologica de la Vadeni. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Si se va face si colectare selectiva.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Cu siguranta. Avem o ampla actiune de distribuire a acelor pubele si speram ca undeva pe 
la sfarsitul lunii octombrie sau noiembrie, in functie de mobilizarea lor, sa fie acoperit tot 
judetul, inclusiv municipiul Braila, privind distribuirea acestor pubele. Dupa aceea, dorim ca 
incepand cu data de 1 ianuarie si nu data de 7 decembrie stipulata in contract si care mi se 
pare o data nerealista, operatorul sa functioneze cu tot sistemul de colectare, tratare si 
depozitare la groapa de gunoi de la Muchea. Vom avea o ampla campanie de 
constientizare a populatiei privind selectarea gunoiului, impreuna cu mass media. Daca 
vom atinge aceste tinte de colectare selectiva, lucrurile vor intra pe fagasul normal. 
 
         *      
                                             *        * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 19 septembrie 2022. 
 
 
 

Intocmit, 
Hazaparu Marinela 
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