CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES-VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 28 iunie 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.14451/22.06.2022, transmisa fiecarui consilier judetean in baza
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.246/22.06.2022, a fost convocat
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 28 iunie 2022.
In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 24 de consilieri judeteni din
30 in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, la sedinta sunt 25 de
participanti.
Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Cirligea Florin, Eugen, Dumitru Aurel,
Negru Marius Catalin, Varga Vasile Constantin, Bucalau Alexandru si Necoara Anamaria.
La sedinta au fost invitati: Managerul Filarmonicii „Lyra-George Cavadia” Braila,
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, Managerul Spitalului de Urgenta Braila,
Primarul comunei Viziru, Primarul comunei Movila Miresii, Primarul comunei Stancuta,
Primarul comunei Victoria, 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 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 31 mai 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 31 mai 2022 a
fost pus la dispozitia dumneavoastra. Nu au fost primite 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 31 mai 2022.
Cine este “pentru”?
Cine este “impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 25
Voturi ”impotriva ”: 0
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Abtineri: 0
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 mai 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 hotarare care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv
comisiilor de specialitate in format electronic .
1. 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
2. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului „BRAILA CULTURALA
– Obiceiuri si traditii ale minoritatilor etnice” al ASOCIATIEI „PENTRU ADEVAR”
Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
3. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului „ORA DE ISTORIE” al
ASOCIAȚIEI SOCIO-CULTURALE BRAILA NOASTRA - initiat de domnul Francisk
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
4. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului „Braileni care au
schimbat lumea – Ana Aslan” al Asociatiei Culturale CINEFEEL Braila - initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii “ Reabilitare si Modernizare Prosectura (Morga) MedicoLegala din cadrul Serviciului Judetean de Medicina Legala “ – Spitalul Judetean
de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
6. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al
Spitalului Judetean de Urgenta Braila asupra bunurilor care au facut obiectul
Hotararilor Consiliului Judetean Braila nr.263/27.10.2017 si nr.4/31.01.2018 si
preluarea acestora in administrarea Consiliului Judetean Braila - 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”: 25
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu inca 6 proiecte de hotarare, enumerate deja, a
fost aprobata in unanimitate.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
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, completata :
1.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
257/27.10.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de
administratie al Muzeului Brailei “Carol I” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte
al Consiliului Judetean Braila
2.
Proiect de hotarare privind modificarea hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
120/28.05.2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Filarmonicii “LyraGeorge Cavadia” Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judetean Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
4.
Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului
Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 151.451 mp,
situat in Comuna Vadeni, Judetul Braila, din domeniul public al Judetului Braila si
administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al statului si administrarea
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A., in vederea realizarii obiectivului de investitii “ Drum Expres BrailaGalati” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
6.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Județean Brăila nr. 240/30.09.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de
proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului
județean DJ 202B- traseu: Latinu-Gurguieți-Sihleanu- Scorțaru Nou- Gemenele-Movila MiresiiȚepeș Vodă-Urleasca și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al
județului Brăila, ca urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de cadastru - initiat
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului
Județean Brăila nr. 297/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc – Jirlău –Făurei - Brateșu
Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia -Însurăței si completarea datelor
de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila, ca urmare a înregistrărilor
sistematice in sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
8.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului
Judetean Brăila nr. 340/30.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean DJ 212 - traseu: Chiscani – Tichilesti – Gropeni - Tufești - Cuza Vodă - Spiru Haret Berteștii de Jos - Berteștii de Sus - Mihai Bravu - limita județ Ialomițasi completarea datelor de
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila ca urmare a înregistrărilor
sistematice in sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
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9.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Județean Brăila nr. 203/30.09.2018 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de
proprietate al Județului Brăila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului
judetean: DJ 255A - traseu: Limita de judet Galati – Cotu Mihalea – Cotu Lung –Muchea –
Romanu – Scortaru Vechi - Traian – Silistraru – Unirea - Gropeni și completarea datelor de
identificareîn inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înregistrărilor
sistematice in sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
10.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Brăila nr. 301/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciară a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului
judetean DJ 203S- traseu: Surdila Găiseanca(DN 2B)- Făurei si completarea datelor de
identificare in inventarul domeniului public al judetului Brăila, ca urmare a înregistrărilor
sistematice in sistemul integrat de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
11.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului
Judetean Braila nr. 202 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a
dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale
drumului judetean: DJ 203 R – traseu: Ulmu (DJ 203 N) – Ciresu – Batogu – Ionesti –
Liscoteanca – Valea Calmatui –DN 21 si completarea datelor de identificare, in inventarul
domeniului public al judetului Braila, ca urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat
de cadastru - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Brailainitiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
12.
Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii datelor de identificare in inventarul
domeniului public al judetului Brăila, ca urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat
de cadastru si inscrierea dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real
masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 202 A- traseu: Gulianca – Ariciu – M.
Kogalniceanu – Boarca – Racovita – Custura - Gradistea - initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
13.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului
“Sala Polivalenta”, situat in Municipiul Braila, Parcul Monument -Kiseleff, apartinand
domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre Consiliul Judetean Braila - initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
14.
Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare in două loturi, a
imobilului situat în extravilanul com. Vădeni, jud. Brăila, identificat cu numărul cadastral 70137
în suprafață de 572.049 mp, aflat în domeniul public a județului Brăila, in lotul 1 avand
suprafața măsurată de 472.049 mp cu numarul cadastral 77460 și lotul 2 avand suprafața
măsurată de 100.000 mp cu numarul cadastral de 77461- initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
15.
Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al Spitalului de
Pneumoftiziologie Braila, asupra bunurilor care au facut obiectul Hotararii Consiliului Judetean
Braila nr.41/30.03.2018 si preluarea acestora in administrarea Consiliului Judetean Brailainitiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati
desfasurate, precum si unele facilitati pentru anul scolar 2022 - 2023, a Planurilor de
invatamant pentru anul scolar 2022 - 2023 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu
titlu gratuit, in scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
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17.
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Braila formeaza
campioni in karting” al Clubului Sportiv FIRST KART – PRIMUL KART - initiat de domnul
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
18.
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Promovarea
sportului de performanta” al Asociatiei Clubul de Arte Martiale Tsunamy Braila - initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
19.
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Fotbal, prezent si
viitor – faza a III-a” al Clubului Sportiv “Viitorul Ianca” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
20.
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Braila iubeste
baschetul!” al Asociatiei Club Sportiv Cuza Pirates Braila - initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
21.
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Dacia Unirea Braila
– Fotbal si comunitate” 2022 al Asociatiei “Fotbal Club 1919 Dacia Unirea Braila” - initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
22.
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Volei de
performanta pentru braileni” al Asociatiei Clubul Sportiv Sport Plus Braila - initiat de domnul
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
23.
Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul
Judetean Braila si Federatia Romana de Karate Traditional in vederea organizarii competitiei
international “ Gala artelor martiale brailene” - 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 comuna Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare drum cimitir, comuna Gemenele, 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 comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare trotuare in comuna Viziru, judetul Braila” - initiat
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 Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren sintetic multifunctional si
imprejmuire” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
27.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
123/31.05.2022 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu
comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea și realizarea
obiectivului de investiții “Construire sala de evenimente, imprejmuire teren si sistematizare
verticala precum si desfiintare corpuri C1, C2, C3 in localitatea Cuza-Voda, comuna Stancuta”
- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
28.
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 Victoria, comuna
Victoria, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
29.
Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin
domeniului privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
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30.
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 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila
31. 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
32.
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului „BRAILA CULTURALA –
Obiceiuri si traditii ale minoritatilor etnice” al ASOCIATIEI „PENTRU ADEVAR” Braila - initiat
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
33.
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului „ORA DE ISTORIE” al
ASOCIAȚIEI SOCIO-CULTURALE BRAILA NOASTRA - initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
34.
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului „Braileni care au schimbat
lumea – Ana Aslan” al Asociatiei Culturale CINEFEEL Braila - initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
35.
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii “ Reabilitare si Modernizare Prosectura (Morga) Medico-Legala din cadrul
Serviciului Judetean de Medicina Legala “ – Spitalul Judetean de Urgenta Braila - initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
36.
Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al Spitalului
Judetean de Urgenta Braila asupra bunurilor care au facut obiectul Hotararilor Consiliului
Judetean Braila nr.263/27.10.2017 si nr.4/31.01.2018 si preluarea acestora in administrarea
Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
37.
Alte probleme
Va rog, daca sunt observatii sau propuneri:
Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata, asa cum a fost enuntata
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 25
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Ordinea de zi suplimentata a fost aprobata in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
In consecinta, pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari.
1.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
257/27.10.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in
Consiliul de administratie al Muzeului Brailei “Carol I”
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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 sa faceti propuneri.
*Dl consilier judetean Botea Viorel, din partea P.M.P. il propune pe dl consilier Ismail Duran.
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”: 25
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 Ismail Duran 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 Muzeului Brailei “Carol I”
*Din partea grupului P.S.D., dl consilier Vilsan Dorel il propune pe dl consilier judetean Orzaru
Vasile.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Am rugamintea catre dvs. ca, pana la finalizarea votului privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Muzeului Brailei “Carol I”, sa
continuam dezbaterea proiectelor de hotarare cuprinse in ordinea de zi.
Supun la vot aceasta propunere:
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 25
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
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S-a votat in unanimitate propunerea de continuare a dezbaterilor simultan cu operatiunea de
votare.
**Dupa incheierea operatiunii de votare si numararea voturilor, presedintele comisiei, dl
vicepresedinte Epureanu Ionel da citire Procesului verbal privind rezultatul votarii. Conform
acestuia, situatia se prezinta astfel:
Voturi introduse in urna: 25;
Voturi nule: 0;
Voturi valabil exprimate: 25.
Repartizarea voturilor pentru persoana propusa, dl consilier Orzaru Vasile:
Voturi “pentru”: 19;
Voturi “impotriva”: 6
Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, a fost desemnat, in calitate de reprezentant al
Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Muzeului Brailei “Carol I”, d-nul
consilier judetean Orzaru Vasile.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
2.
Proiect de hotarare privind modificarea hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
120/28.05.2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Filarmonicii
“Lyra-George Cavadia” 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 modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.198/26.09.2019 privind modificarea hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 120/28.05.2020
privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Filarmonicii “Lyra-George Cavadia”
Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
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 organigramei si a statului de functii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

4.

Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militare a
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
Proiectul de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila
a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

5.

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 151.451
mp, situat in Comuna Vadeni, Judetul Braila, din domeniul public al Judetului Braila si
administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al statului si administrarea
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A., in vederea realizarii obiectivului de investitii “ Drum Expres
Braila-Galati”
Va rog, aveti cuvantul
Daca sunt observatii sau propuneri:
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
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Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 25
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 151.451 mp, situat in
Comuna Vadeni, Judetul Braila, din domeniul public al Judetului Braila si administrarea
Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al statului si administrarea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A., in vederea realizarii obiectivului de investitii “ Drum Expres Braila-Galati”
a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Județean Brăila nr. 240/30.09.2020 privind înscrierea în cartea funciară a
dreptului de proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe
tronsoane, a drumului județean DJ 202B- traseu: Latinu-Gurguieți-Sihleanu- Scorțaru
Nou- Gemenele-Movila Miresii-Țepeș Vodă-Urleasca și completarea datelor de
identificare în inventarul domeniului public al județului Brăila,
ca urmare a
înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de cadastru

6.

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”: 19
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 6
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Județean Brăila nr. 240/30.09.2020 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de
proprietate al Județului Brăila, asupra suprafețelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului
județean DJ 202B- traseu: Latinu-Gurguieți-Sihleanu- Scorțaru Nou- Gemenele-Movila MiresiiȚepeș Vodă-Urleasca și completarea datelor de identificare în inventarul domeniului public al
județului Brăila, ca urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de cadastru a fost
aprobat cu 19 voturi „pentru” si 6 abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni
Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Pricop Cristian si Vlad
Pascale Daniela.
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea
Consiliului Județean Brăila nr. 297/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a
dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe
tronsoane, a drumului judetean DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc –
Jirlău –Făurei - Brateșu Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia Însurăței si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al
judetului Braila, ca urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de cadastru

7.

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”:19
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 6
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului
Județean Brăila nr. 297/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc – Jirlău –Făurei - Brateșu
Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia -Însurăței si completarea datelor
de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila, ca urmare a înregistrărilor
sistematice in sistemul integrat de cadastru a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si 6 abtineri. Sau abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu
Stavarel, Lungu Danut, Pricop Cristian si Vlad Pascale Daniela.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotararea
Consiliului Judetean Brăila nr. 340/30.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a
dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe
tronsoane, a drumului judetean DJ 212 - traseu: Chiscani – Tichilesti – Gropeni - Tufești
- Cuza Vodă - Spiru Haret - Berteștii de Jos - Berteștii de Sus - Mihai Bravu

8.

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”: 19
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 6
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului
Judetean Brăila nr. 340/30.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean DJ 212 - traseu: Chiscani – Tichilesti – Gropeni - Tufești - Cuza Vodă - Spiru Haret Berteștii de Jos - Berteștii de Sus - Mihai Bravu a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si 6
abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Capatana Marian, Cortez Vasile,
Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Pricop Cristian si Vlad Pascale Daniela.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Județean Brăila nr. 203/30.09.2018 privind înscrierea în cartea funciară a
dreptului de proprietate al Județului Brăila, privind suprafetele de teren real masurate
ale drumului judetean: DJ 255A - traseu: Limita de judet Galati – Cotu Mihalea – Cotu
Lung –Muchea – Romanu – Scortaru Vechi - Traian – Silistraru – Unirea - Gropeni și
completarea datelor de identificareîn inventarul domeniului public al județului Brăila, ca
urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de cadastru

9.

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”: 19
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 6
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Județean Brăila nr. 203/30.09.2018 privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de
proprietate al Județului Brăila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului
judetean: DJ 255A - traseu: Limita de judet Galati – Cotu Mihalea – Cotu Lung –Muchea –
Romanu – Scortaru Vechi - Traian – Silistraru – Unirea - Gropeni și completarea datelor de
identificareîn inventarul domeniului public al județului Brăila, ca urmare a înregistrărilor
sistematice in sistemul integrat de cadastru a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si 6 abtineri.
S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu
Stavarel, Lungu Danut, Pricop Cristian si Vlad Pascale Daniela.
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Județean Brăila nr. 301/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciară a
dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real măsurate, pe
tronsoane, a drumului judetean DJ 203S- traseu: Surdila Găiseanca(DN 2B)- Făurei si
completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Brăila,
ca urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de cadastru

10.

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”: 19
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 6
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Brăila nr. 301/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciară a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real măsurate, pe tronsoane, a drumului
judetean DJ 203S- traseu: Surdila Găiseanca(DN 2B)- Făurei si completarea datelor de
identificare in inventarul domeniului public al judetului Brăila, ca urmare a înregistrărilor
sistematice in sistemul integrat de cadastru a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si 6 abtineri.
S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu
Stavarel, Lungu Danut, Pricop Cristian si Vlad Pascale Daniela.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

11.

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr. 2 la Hotararea
Consiliului Judetean Braila nr. 202 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea inscrierii in
cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de
teren real masurate, ale drumului judetean: DJ 203 R – traseu: Ulmu (DJ 203 N) – Ciresu
– Batogu – Ionesti – Liscoteanca – Valea Calmatui –DN 21 si completarea datelor de
identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila,
ca urmare a
înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de cadastru
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”: 19
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 6
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului
Judetean Braila nr. 202 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a
dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale
drumului judetean: DJ 203 R – traseu: Ulmu (DJ 203 N) – Ciresu – Batogu – Ionesti –
Liscoteanca – Valea Calmatui –DN 21 si completarea datelor de identificare, in inventarul
domeniului public al judetului Braila, ca urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat
de cadastru a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si 6 abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii
consilieri judeteni Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Pricop
Cristian si Vlad Pascale Daniela.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

12.

Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii datelor de identificare in inventarul
domeniului public al judetului Brăila, ca urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul
integrat de cadastru si inscrierea dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra
suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 202 A- traseu:
Gulianca – Ariciu – M. Kogalniceanu – Boarca – Racovita – Custura - Gradistea
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”: 19
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 6
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii datelor de identificare in inventarul domeniului
public al judetului Brăila, ca urmare a înregistrărilor sistematice in sistemul integrat de
cadastru si inscrierea dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real
masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 202 A- traseu: Gulianca – Ariciu – M.
Kogalniceanu – Boarca – Racovita – Custura - Gradistea a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si
6 abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Capatana Marian, Cortez Vasile,
Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Pricop Cristian si Vlad Pascale Daniela.

15

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

13.

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale
imobilului “Sala Polivalenta”, situat in Municipiul Braila, Parcul Monument -Kiseleff,
apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de catre Consiliul
Judetean 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 modificarii datelor de identificare ale imobilului “Sala
Polivalenta”, situat in Municipiul Braila, Parcul Monument -Kiseleff, apartinand domeniului
public al Judetului Braila, administrat de catre Consiliul Judetean Braila a fost aprobat in
unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

14.

Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare in două loturi,
a imobilului situat în extravilanul com. Vădeni, jud. Brăila, identificat cu numărul
cadastral 70137 în suprafață de 572.049 mp, aflat în domeniul public a județului Brăila,
in lotul 1 avand suprafața măsurată de 472.049 mp cu numarul cadastral 77460 și lotul
2 avand suprafața măsurată de 100.000 mp cu numarul cadastral de 77461
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 propunerii de dezmembrare in două loturi, a imobilului
situat în extravilanul com. Vădeni, jud. Brăila, identificat cu numărul cadastral 70137 în
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suprafață de 572.049 mp, aflat în domeniul public a județului Brăila, in lotul 1 avand suprafața
măsurată de 472.049 mp cu numarul cadastral 77460 și lotul 2 avand suprafața măsurată de
100.000 mp cu numarul cadastral de 77461 a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

15.

Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, asupra bunurilor care au facut obiectul Hotararii
Consiliului Judetean Braila nr.41/30.03.2018 si preluarea acestora in administrarea
Consiliului Judetean 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 incetarii dreptului de administrare al Spitalului de
Pneumoftiziologie Braila, asupra bunurilor care au facut obiectul Hotararii Consiliului Judetean
Braila nr.41/30.03.2018 si preluarea acestora in administrarea Consiliului Judetean Braila a
fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

16.

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati
desfasurate, precum si unele facilitati pentru anul scolar 2022 - 2023, a Planurilor de
invatamant pentru anul scolar 2022 - 2023 si a Manifestarilor cultural artistice
desfasurate cu titlu gratuit, in scopul cresterii gradului de acces si participare a
cetatenilor la viata culturala
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
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Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati desfasurate,
precum si unele facilitati pentru anul scolar 2022 - 2023, a Planurilor de invatamant pentru anul
scolar 2022 - 2023 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu titlu gratuit, in scopul
cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala a fost aprobat in
unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Braila
formeaza campioni in karting” al Clubului Sportiv FIRST KART – PRIMUL KART

17.

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 programului sportiv “Braila formeaza campioni
in karting” al Clubului Sportiv FIRST KART – PRIMUL KART a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Promovarea
sportului de performanta” al Asociatiei Clubul de Arte Martiale Tsunamy Braila

18.

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 hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Promovarea
sportului de performanta” al Asociatiei Clubul de Arte Martiale Tsunamy Braila a fost aprobat
in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Fotbal,
prezent si viitor – faza a III-a” al Clubului Sportiv “Viitorul Ianca”

19.

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 hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Fotbal, prezent
si viitor – faza a III-a” al Clubului Sportiv “Viitorul Ianca” a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Braila
iubeste baschetul!” al Asociatiei Club Sportiv Cuza Pirates Braila

20.

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 hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Braila iubeste
baschetul!” al Asociatiei Club Sportiv Cuza Pirates Braila a fost aprobat in unanimitate.
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Dacia Unirea
Braila – Fotbal si comunitate” 2022 al Asociatiei “Fotbal Club 1919 Dacia Unirea Braila”

21.

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 hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Dacia Unirea
Braila – Fotbal si comunitate” 2022 al Asociatiei “Fotbal Club 1919 Dacia Unirea Braila” a fost
aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Volei de
performanta pentru braileni” al Asociatiei Clubul Sportiv Sport Plus Braila -

22.

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 hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Volei de
performanta pentru braileni” al Asociatiei Clubul Sportiv Sport Plus Braila a fost aprobat in
unanimitate.
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

23.

Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul
Judetean Braila si Federatia Romana de Karate Traditional in vederea organizarii
competitiei international “ Gala artelor martiale brailene”
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 hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul
Judetean Braila si Federatia Romana de Karate Traditional in vederea organizarii competitiei
international “ Gala artelor martiale brailene” 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 comuna Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare 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
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare 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 “Asfaltare drum cimitir, comuna Gemenele,
judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate.
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

25.

Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare trotuare in comuna
Viziru, 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 hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru cofinanțarea și
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare trotuare in comuna Viziru, 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 Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila
Miresii pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren
sintetic multifunctional si imprejmuire”
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 hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul
Județean Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii
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pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren sintetic
multifunctional si imprejmuire” a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

27.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
123/31.05.2022 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean
Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire sala de evenimente,
imprejmuire teren si sistematizare verticala precum si desfiintare corpuri C1, C2, C3 in
localitatea Cuza-Voda, comuna Stancuta”
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 hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.
123/31.05.2022 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu
comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea și realizarea
obiectivului de investiții “Construire sala de evenimente, imprejmuire teren si sistematizare
verticala precum si desfiintare corpuri C1, C2, C3 in localitatea Cuza-Voda, comuna Stancuta”
a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

28.

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
Victoria, 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?
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Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 25
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare 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 Victoria,
comuna Victoria, judetul Braila”a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

29.

Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care
apartin domeniului privat al 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
Proiectul de hotarare hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin
domeniului privat al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

30.

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”: 19
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Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 6
Proiectul de hotarare 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 19 voturi „pentru” si 6 abtineri. S-au abtinut de
la vot d-nii consilieri judeteni Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu
Danut, Pricop Cristian si Vlad Pascale Daniela.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

31.

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
Spitalului Judetean de Urgenta Braila
Va rog, aveti cuvantul
* Dl consilier judetean Pricop Cristian a semnalat faptul ca nu participa la vot.
Daca sunt observatii sau propuneri:
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 24
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
Spitalului Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat cu 24 de voturi „pentru”. Nu a participat la
vot dl consilier judetean Pricop Cristian.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului „BRAILA CULTURALA
– Obiceiuri si traditii ale minoritatilor etnice” al ASOCIATIEI „PENTRU ADEVAR” Braila

32.

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 hotarare privind aprobarea finantarii proiectului „BRAILA CULTURALA –
Obiceiuri si traditii ale minoritatilor etnice” al ASOCIATIEI „PENTRU ADEVAR” Braila a fost
aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului „ORA DE ISTORIE” al
ASOCIAȚIEI SOCIO-CULTURALE BRAILA NOASTRA

33.

Va rog, aveti cuvantul
Dl Capatana Marian, consilier judetean:
Domnule Presedinte, stimati colegi, ce pot sa va spun este faptul ca, in comisia de evaluare,
acest proiect nu a fost dezbatut la modul serios, in sensul ca perioada de desfasurare a fost
restransa la perioada vacantei, creandu-se astfel premisa ca lucrarea sa fie de slaba calitate,
iar veniturile celor care au fost implicati in acest proiect au fost si acestea diminuate. Comisia a
apreciat ca un laptop si un videoproiector nu sunt necesare in acest proiect, desi stim cu totii
ca un copil se formeaza nu numai cu imagini vizuale ci si auditive, iar analizand toate aceste
aspecte ajungem la concluzia ca, aceasta comisie isi depaseste atributiile, raportat la
regulamentul care a fost votat de noi toti, in sedinta. Propunerea mea pe viitor este: fie ne
aplecam asupra acestor comisii care lucreaza si amendeaza proiectele, fie stipulam un
amendament la regulament, prin care aceasta comisie poate sa faca ceea ce doreste ea, fara
nicio explicatie.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Va sta la dispozitie acest regulament, astfel incat, pe viitor sa nu mai fie astfel de probleme si
am chiar rugamintea la colegii functionari din aparatul de specialitate sa nu mai fie atat de
drastici, pentru ca trebuie sa privim cu mai mare larghete aceste proiecte, deoarece, le facem
pentru copii si ca atare trebuie sa isi atinga scopul.
Din comisiile anterioare faceau parte si consilieri judeteni, dar cu totii am hotarat sa nu mai fie
asa, pentru ca ingreunam lucrurile. Chiar si acum, cand din comisie fac parte doar functionari
publici, lucrurile nu stau chiar in regula. Trebuie sa gasim o solutie, astfel incat aceste proiecte
sa fie desfasurate oarecum cu o mai mare larghete, astfel incat sa fie acoperite toate zonele si
sa-si atinga efectiv scopul.
Dl Capatana Marian, consilier judetean:
Domnule Presedinte, experienta ne arata ca, din nou, consilierii judeteni ar trebui sa faca parte
din aceste comisii.
Imi amintesc faptul ca, in urma cu doi ani, faceam parte din comisia de contestatie pentru
finantare proiecte sportive si am ramas siderat atunci cand presedinta comisiei taiase de la
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finantare echipamentul, insemnand sort si tricou pentru copii, pe motiv ca au primit si cu un an
in urma. Daca dansa, care era imbracata cu o bluza impecabila poate sa isi pastreze aceasta
bluza in acest mod, pe parcursul unui an, nu stiu daca un copil poate sa-si pastreze
echipamentul la fel.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Intr-adevar, de la un an la altul, copiii mai si cresc. Aveti dreptate, sunt de acord cu propunerea
dvs. sa reintroducem consilierii judeteni in cadrul comisiilor de evaluare si cu rugamintea,
totodata, sa va aplecati mai mult asupra regulamentului pe perioada in care acesta se afla in
transparenta publica si se poate interveni cu modificari si completari.
Daca nu mai sunt alte discutii, 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 hotarare privind aprobarea finantarii proiectului „ORA DE ISTORIE” al
ASOCIAȚIEI SOCIO-CULTURALE BRAILA NOASTRA a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:
Proiect de horarare privind aprobarea finantarii proiectului „Braileni care au
schimbat lumea – Ana Aslan” al Asociatiei Culturale CINEFEEL Braila

34.

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 hotarare privind aprobarea finantarii proiectului „Braileni care au
schimbat lumea – Ana Aslan” al Asociatiei Culturale CINEFEEL Braila a fost aprobat in
unanimitate.
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

35.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii “ Reabilitare si Modernizare Prosectura (Morga) Medico-Legala
din cadrul Serviciului Judetean de Medicina Legala “ – Spitalul Judetean de Urgenta
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 hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii “ Reabilitare si Modernizare Prosectura (Morga) Medico-Legala din
cadrul Serviciului Judetean de Medicina Legala “ – Spitalul Judetean de Urgenta Braila a fost
aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

36.

Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al
Spitalului Judetean de Urgenta Braila asupra bunurilor care au facut obiectul Hotararilor
Consiliului Judetean Braila nr.263/27.10.2017 si nr.4/31.01.2018 si preluarea acestora in
administrarea Consiliului Judetean 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 hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de administrare al Spitalului
Judetean de Urgenta Braila asupra bunurilor care au facut obiectul Hotararilor Consiliului
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Judetean Braila nr.263/27.10.2017 si nr.4/31.01.2018 si preluarea acestora in administrarea
Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila:

37.

Alte probleme

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

*

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 iunie 2022.

Intocmit,
Hazaparu Marinela
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Chiriac Francisk-Iulian
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