
 

 

 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 28 mai 2020 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, prin adresa nr. 10291/22.05.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.122/22.05.2020, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 28 mai 2020. 
 Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr-o platforma 
online de videoconferinta. 
 Cvorumul/participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea consilierilor judeteni 
prezenti sincron prin platforma online de videoconferinta. 
 In urma verificarii conectarii pe platforma rezulta ca la sedinta sunt prezenti 27 membri 
din 33 membri in functie. Urmeaza sa conecteze online inca 6 consilieri judeteni. 
  
         La sedinta au fost invitati: Seful Inspectoratului Judetean de Politie Braila, Managerul 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Managerul Bibliotecii Judetene „Panait Istrati „ Braila, 
Managerul Filarmonicii „Lyra-George Cavadia” Braila, Managerul Scolii Populare de Arte si 
Meserii „Vespasian Lungu’ Braila, Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios, 
Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetarta, Directorul Adjunct al 
Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, 
Directorul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Seful Serviciului de Monitorizare a Serviciilor 
Comunitare de Utilitati Publice, Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare, Arhitect Sef 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 
procesele verbale ale sedintelor extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 10 
aprilie 2020 respectiv 14 aprilie 2020 si procesul verbal al sedintei ordinare din data de  30 
aprilie 2020. Domnule secretar, aveti cuvantul 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:  
  
Domnule Presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, procesele verbale ale 
sedintelor extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 10 aprilie 2020 respectiv 14 
aprilie 2020 si procesul verbal al sedintei ordinare din data de  30 aprilie 2020 au fost puse la 
dispozitia dvs. Pana la aceasta data, nu s-au primit propuneri de modificare sau completare 
ale acestora, motiv pentru care va propun aprobarea lor in forma redactata.  

  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 10 aprilie 2020.  
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Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  27 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri: 0 

  
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 10 aprilie 2020 a fost votat in unanimitate.  
  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 14 aprilie 2020.  

  
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?   

  Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  27 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

  
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 14 aprilie 2020 a fost votat in unanimitate.  
  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
  
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 30 aprilie 2020.  

  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 27 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

  
Procesul-verbal al sedintei  ordinare din data de 30 aprilie 2020 a fost votat in unanimitate.  
  
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
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 : 
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1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea 

valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect 

înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 

Ciocile” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire vestiar si imprejmuire la teren fotbal 
extravilan, sat Ciocile, comuna Ciocile, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire adapost utilaje deszapezire 
si reparatii drumuri sat Ramnicelu, comuna Ramnicelu, judetul Braila” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Centru multifunctional Dudesti si bransamentele edilitare 
aferente” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 27 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

  
Suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare enuntate a fost aprobata in unanimitate. 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

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 aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si 
procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si 
sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020- initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea nerambursabila a 
activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2020” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
3. Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 51/2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul 
Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în 
vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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4. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii 
Judetene « Panait Istrati » Braila   - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei si a statului de functii ale Filarmonicii    

« Lyra-George Cavadia » Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a 
Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii 
« Vespasian Lungu » Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

7. 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 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.204/26.09.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 
judetului Braila, a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri 
judetene, in vederea valorificarii prin vanzare, organizata prin licitatie publica, cu 
preselectie, cu strigare, a unui numar de 452 arbori, cu un volum brut de masa lemnoasa 
de 1390 mc- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila  

9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, 
pe  o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 
gratuita catre Facultatea de Inginerie si Agronomie din Braila – Universitatea “Dunarea de 
Jos” Galati, a unor spatii din imobilul situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.29, pe  
o perioada de 5 ani- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in vederea solutionarii unei cereri de reconstituire a dreptului de 
proprietate 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea “ Studiului de oportunitate in vederea concesionarii 
imobilului situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, pentru punerea in functiune a 
Centrului de Oncologie si Radioterapie – Spitalul Judetean de Urgenta Braila”, aflat in 
domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila- initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Casa Judeteana de 
Pensii Braila-Biroul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, a 
spatiului in suprafata de 169,10 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.3°- 
corp 2, proprietate publica a judetului Braila, pe o perioada de 10 ani - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Judetean Braila si 
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., in vederea schimbului de date geospatiale pentru 
actualizarea aplicatiei informatice de tip GIS, implementata la nivelul Consiliului Judetean 
Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.199/26. 09.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. ( 
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Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitie :"Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, 
C3),Spitalul Judetean de Urgenta Braila, soseaua Buzaului, nr. 2".- initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

16.  Proiect de hotarare de completare si modificare a H.C.J. Braila nr.191/28 octombrie 2016, 
privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitie :” Consolidarea si reabilitarea imobilului din soseaua Buzaului nr.5 
Braila-Centrul Militar Zonal-Corp B – Sediu Administrativ” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de management al 
fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni”si a cheltuielilor  legate de 
proiect .- 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 Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “PIETRUIRE STRAZI COMUNALE: SAT VARSATURA, 
COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

19. 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 “Amenajare si dotare exterioara Gradinita 
cu program normal Movila Miresii, comuna Movila Miresii, judetul Braila” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca 
obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 
Scortaru Nou” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinanțarea 
valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect 
înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 
Galbenu” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare trotuare noi, podete si santuri betonate pe 
strada 1 Decembrie, comuna Galbenu, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea 
valorii achizitiei “ serviciul de elaborare a Studiului de fezabilitate avand ca obiect infiintarea 
sistemului de distributie gaze naturale in unitatea administrative-teritoriala Victoria” - 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 Unirea , prin Consiliul Local al comunei Unirea  pentru cofinanțarea si 
realizarea obiectivului de investitii “ Reabilitarea partiala strada Crinului si Liliacului in 
comuna Unirea, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
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25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca 
obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 
Gemenele” - 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 valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca 
obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 
Movila Miresii” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

27. 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 “Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala “Petre 
Carp” Tufesti” - 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 “Lucrari de instalatii electrice pentru iluminatul public – 
retea electrica cu conductor torsadat TYIR, in localitatea Victoria, comuna Victoria, judetul 
Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

29. 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 “Desfiintare partiala, extindere si reabilitare camin 
cultural, sat Mihai Bravu, comuna Victoria, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

30. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului 
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe 
anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 

31. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea valorii 

achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea 

sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Ciocile” - initiat 

de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

32. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire vestiar si imprejmuire la teren fotbal 
extravilan, sat Ciocile, comuna Ciocile, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

33. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire adapost utilaje deszapezire si 
reparatii drumuri sat Ramnicelu, comuna Ramnicelu, judetul Braila” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

34. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinanțarea și 
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realizarea obiectivului de investiții “Centru multifunctional Dudesti si bransamentele edilitare 
aferente” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

35. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Murea Dan Catalin pentru perioada ianuarie-
decembrie 2019  

36. Raport de activitate pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 al domnului consilier judetean 
Burtea Fanel 

37. Raport de activitate pentru perioada ianuarie 2019-decembrie 2019 al domnului consilier 
judetean Vaduva Dumitru 

38. Raport de activitate pe anul 2019 al domnului consilier judetean Rusu Ion 
39. Raport privind activitatea Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistica, Realizarea 

Lucrarilor Publice, Protectia Mediului inconjurator,Agricultura, Turism, Transport in anul 2019 
40. Informarea, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe 

primele 3 luni ale anului 2020 
41. Alte probleme 

 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi modificata.  

  
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  27 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Ordinea de zi suplimentata a fost aprobata in unanimitate. 
 
*Dupa aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a fost tinut un moment de reculegere in 
cinstea Zilei eroilor neamului romanesc,  la propunerea d-lui vicepresedinte Epureanu Ionel. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
  
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile 
si procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei 
fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

 Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 27 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura 

de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului 

nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020 a fost aprobat in 

unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea 
nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2020” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl Mitache Gicu, consilier judetean: 

 

Domnule presedinte, tinand cont de contextul actual si de dorinta de a fi promovata aceasta 
viata culturala, as propune ca  in Ghidul de desfasurare a activitatilor, mai exact la domeniul de 
aplicare, pe langa cele 7 puncte existente, sa mai adaugam un punct, referitor la infiintarea 
unei pagini web sau a unei platforme online de vizualizare a activitatii respectivelor institutii 
care promoveaza cultura si activitatile artistice.  

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Se pot depune proiecte cu infiintarea unei pagini web a acelor asociatii. Acele asociatii 
nonprofit pot face un astfel de proiect, o pagina web.  

 

Dl Mitache Gicu, consilier judetean: 

 

Nu ne impiedica nimic sa venim cu aceasta precizare, sa fim clari, ca sa nu existe piedici. 

 

D-na Stoica Luminita, director executiv D.S.D.: 

 

Se poate completa Ghidul de finantare privind domeniile de activitatea, cu “promovare online”.  

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Supun la vot amendamentul d-lui consilier Mitache Gicu de a completa Ghidul de finantare si 
cu pagina web, pentru cei care vor sa depuna proiecte. 

 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    
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Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 27 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Amendamentul d-lui consilier Mitache Gicu de a completa Ghidul de finantare cu pagina web in 
cadrul  Programului pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes 
judetean pentru anul 2020” a fost aprobat in unanimitate. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Supun la vot proiectul de hotarare amendat. 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 27 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea nerambursabila a 

activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2020” – amendat, a fost aprobat in 

unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

3. Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 
51/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila 
– Consiliul Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din 
Județul Brăila în vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2020 
 
*Dl Consilier judetean Mortu Viorel a semnalat faptul ca este prezent online. In acest moment, 
la sedinta participa 28 de consilieri judeteni. 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Domnule presedinte, am o rugaminte: la art. 3, punctul a), la prioritizare, unde avem - 
realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarile aferente…Am gasit o situatie in 
judet, comuna Surdila Greci, unde, in urma cu trei ani s-au achizitionat niste toalete ecologice. 
Daca in acest moment s-ar face alte toalete, s-ar pierde acea investitie. Ne-am gandit ca ar fi 
mai bine sa specificam “realizarea conectarii dintre scoala si toalete”, sa se faca un culoar, 
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astfel incat elevii sa nu fie nevoiti sa iasa afara, ci pe acel culoar sa ajunga la acele toalete 
ecologice, unde se va  monta si un boiler pentru apa calda si in felul acesta sa evitam sa 
pierdem niste bani. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

In momentul de fata au posibilitatea sa construiasca acel culoar ca pe o investitie noua. 

 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Mai adaugam un slash dupa “modernizare”, respectiv  “realizarea conectarii intre toalete si 
scoala” 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Acest lucru este o obligatie conform proiectului, nu este nici un fel de problema. Aceasta 
conectare este ca si o investitie noua, respectiv, corp de legatura intre toalete si scoala. Intra 
fara niciun fel de problema la finantare. 

 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Ideea era ca, daca nu s-ar face acest lucru nu ar mai avea acces la alte investitii. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Nu, are acceas la alte investitii, fara nicio problema. 

 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Dar unde se incadreaza? Nu intra nici la realizare, nici la extindere, nici la reabilitare si nici la 
modernizare. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Intra ca si corp de legatura intre toalete si scoala. 

 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Ideea era ca, in Regulament, dupa “modernizare” sa adaugam “realizarea conectarii” dintre 
toaletele ecologice - ceea ce corespunde standardelor - si scoala. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Va repet, nu este nicio problema, nu trebuie sa modificam Regulamentul introducand acest 
articol. Dl primar,  daca depune proiectul in forma in care spuneti dvs., este eligibil. 
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Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Unde se incadreaza…? Unde l-ati incadrat dvs.? 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

La modernizare, la reabilitare. Aceasta inseamna inclusiv acel hol despre care vorbiti dvs. 
modernizarea cuprinde si acel boiler cu apa calda. 

 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Aceea este o dotare, nu este o modernizare. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Este o dotare, dar, va spun ca, referitor la modul in care dvs. ati pus problema, daca dl primar 
vine cu un astfel de proiect, in momentul de fata, pe actualul Regulament, proiectul este 
eligibil. 

 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Eu nu vreau decat sa se precizeze foarte clar, nu se modifica nimic, doar se completeaza, sa 
nu fie niciun fel de piedica. Stiti cum este la noi, ne impiedicam in hartii. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

La prioritatea nr. 1-Invatamant, avem lucrari de construire, reparatii capitale… 

 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Inseamna ca aveti alt regulament si atunci nu este bine. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Vorbim despre prioritatea nr. 1-Invatamant 

 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Vorbiti de pct. A) 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Nu, vorbesc de pct B). 



12 
 

 

 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Acolo sunt categorii de lucrari: de construire, reparatii capitale, transformari, consolidari, 
modificari, extinderi, reabilitari, modernizari si reabilitare termica a constructiilor aferente. Nu 
se incadreaza in nicio categorie. Pierdem un sfert de ora, cand putem sa scriem doua cuvinte 
in plus: “Realizarea conectarii intre toalete si scoala”. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Intra la “Extindere”, domnule consilier. 

 

D-na Caraman Rodica, consilier superior D.T.L.P. 

 

Regulamentul este foarte cuprinzator, inclusiv aceasta conectivitate pe care o putem incadra la 
“extindere corp principal la toaleta, printr-un corp de legatura.” 

 

Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 

 

Va cred pe cuvant, dar daca se intampla sa fie altfel, dvs. trebuie sa va dati demisia. 

 

D-na Caraman Rodica, consilier superior D.T.L.P. 

 

Nu este nicio problema, eu va spun ca intra sigur, deoarece vorbim despre un regulament 
general. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Daca dl primar vine cu proiectul si acesta nu este aprobat de comisia de evaluare, d-na, atunci 
va dati demisia. 

Domnule consilier, v-am dat toate argumentele ca proiectul este eligibil si va fi aprobat fara 
niciun fel de problema. Daca nu va trece, facem cum ati spus dvs si cerem demisia d-nei 
consilier. 

 

Dl Mitache Gicu, consilier judetean: 

 

Domnule presedinte, am o intrebare: Aceste studii de fezabilitate pe care dorim sa le 
cofinantam, cred ca ar trebui sa aiba din partea Consiliului Judetean si sursa de finantare 
pentru proiectul in sine. Consiliul judetean ar trebui sa se implice in aceste proiecte nu numai 
prin studiile de fezabilitate ci si pentru proiectul propriu-zis. Altfel, nu facem decat sa finantam 
niste studii de fezabiliatte si atat. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Ca sa avem banii respectivi, trebuie sa stim ce sume vor veni din studiile de fezabilitate, adica, 
toata lumea ar trebui sa si le faca. Sunt mai multe aspecte. Dupa ce vom avea “harta” 
completa a studiilor de fezabilitate sunt cateva posibilitati de a actiona si pentru efectuarea 
acestor lucrari, de exemplu, fonduri europene pentru extindere retea de gaz, fonduri 
guvernamentale sau daca nu, in functie de sumele respective vom merge pe cofinantare cu 
sume de bani de la consiliul judetean. 

 

Dl Mitache Gicu, consilier judetean: 

 

Ideea era sa nu ne limitam doar la studiile de fezabilitate. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

In primul rand, va  trebui sa stim sumele care vor reiesi din aceste studii ca, ulterior, sa stim ce 
sume se vor investi in judetul Braila. 

 

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 completarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 51/2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Brăila – Consiliul 
Județean Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii locale din Județul Brăila în 
vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2020 a fost aprobat In 
unanimitate. 

 
*Dl Consilier judetean Chiru Laurentiu Marian a semnalat faptul ca este prezent online. In 
acest moment, la sedinta participa 29 de consilieri judeteni. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei si a statului de functii ale 
Bibliotecii Judetene « Panait Istrati » Braila    

 
Va rog, aveti cuvantul 
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  organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii 
Judetene « Panait Istrati » Braila   a fost aprobat In unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei si a statului de functii ale 
Filarmonicii  «Lyra-George Cavadia » Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul 
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 Filarmonicii    « 

Lyra-George Cavadia » Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a 
Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii 
« Vespasian Lungu » Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului 
de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila 
a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila 
 
*Dl Consilier judetean Pascale Alfredo a semnalat faptul ca este prezent online. In acest 
moment, la sedinta participa 30 de consilieri judeteni. 
 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
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, presedinte:  
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr.204/26.09.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul 
privat al judetului Braila, a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor 
drumuri judetene, in vederea valorificarii prin vanzare, organizata prin licitatie publica, 
cu preselectie, cu strigare, a unui numar de 452 arbori, cu un volum brut de masa 
lemnoasa de 1390 mc 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, as avea o initiativa in acest sens, daca se poate,  sa plantam, cel putin, 
un numar dublu de copaci fata de cei pe care i-am taiat in ultimii 2-3 ani. Nu stiu daca avem 
teren pentru a planta acesti copaci. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Am taiat acesti copaci pentru ca erau foarte batrani si pe toate proiectele europene sau cu 
finantare guvernamentala sau finantare locala se interzice plantarea acestora pe drumurile 
judetene. In ceea ce priveste plantarea de copaci, am avut si anul trecut si acum 2 ani si acum 
3 ani, actiuni de acest gen, impreuna cu Directia Silvica, de plantare a unui numar foarte mare 
de copaci, doar ca nu avem prea multe terenuri disponibile, dar incercam pe cat posibil sa 
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plantam ceea ce taiem in alta parte. Pe raza u.a.t.-urilor, exista teren disponibil si primariile pot 
veni cu proiecte de cofinantare pentru plantatii de arbori (liziere).  
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Totodata asiguram si liziere de protectie. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Aceasta este si ideea. 
 
Supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri:0 
 

Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.204/26.09.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al judetului 

Braila, a plantatiei rutiere (partial), amplasata pe aliniamentul unor drumuri judetene, in 

vederea valorificarii prin vanzare, organizata prin licitatie publica, cu preselectie, cu strigare, a 

unui numar de 452 arbori, cu un volum brut de masa lemnoasa de 1390 mc a fost aprobat in 

unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar 
Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul 

pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, pe  o 

perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in 
folosinta gratuita catre Facultatea de Inginerie si Agronomie din Braila – Universitatea 
“Dunarea de Jos” Galati, a unor spatii din imobilul situat in municipiul Braila, Calea 
Calarasilor nr.29, pe  o perioada de 5 ani 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta 
gratuita catre Facultatea de Inginerie si Agronomie din Braila – Universitatea “Dunarea de Jos” 
Galati, a unor spatii din imobilul situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.29, pe  o 
perioada de 5 ani a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

11. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670/10.09.2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in vederea solutionarii unei cereri de 
reconstituire a dreptului de proprietate 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
*Dl  consilier judetean Avram Ionel a semnalat faptul ca nu va participa la vot la acest proiect. 
 
Dl Mitache Gicu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, acest teren aflat in discutie, este, de fapt, terenul unui cetatean din 
localitatea Ianca, care, atunci cand s-a construit uzina de apa din Ianca i s-a luat din terenul 
curtii un triunghi de 214 mp. Cand a depus cererea de reconstituire a proprietatii a avut castig 
de cauza in instanta, a castigat terenul, si timp de 20 de ani, este plimbat dintr-o parte in alta 
pentru un coltisor de teren. Interventia a fost la nivelul Consililui Local Ianca, prin comisia de 
punere in posesie, care a inaintat la randul ei un raport catre Consiliul Judetean Braila care 
trebuie sa ia acest teren de la C.U.P. Braila si sa-l dea inapoi Consiliului Local Ianca, pentru a-l 
putea retroceda. Am facut aceasta precizare pentru a se intelege ca este vorba despre o 
punere in posesie a unui cetatean care a fost vitregit de un coltisor de teren, de un fost 
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presedinte. Este o reparatie morala si nu afecteaza cu nimic. Cetateanul, in baza hotararii 
judecatoresti putea sa-si mute gardul, dar a vrut sa actioneze corect si legal. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Domnule consilier, vom face acest lucru in mod legal, am scos deja aceasta suprafata din 
contract, care nu este de 214 mp ci de 217 mp, urmand ca acest teren sa treaca in patrimoniul 
public al judetului Braila prin modificarea contractului, dupa care va fi cedat in patrimoniul 
public al UAT Oras Ianca. 
 
Dl Mitache Gicu, consilier judetean: 
 
Din cate stiu eu, ar trebui sa se faca dezmembrarea in cateva zile. 
 
Dl Da Ros Mario-Spiridon, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, de cate ori vine vorba despre regulamentul de functionare a C.U.P. 
“Dunarea” va reamintesc faptul ca noi nu l-am votat si nici de aceasta data nu vom vota, 
pentru simplul fapt ca toate problemele pe care le-am ridicat vis-à-vis de apa potabila sau 
nepotabila si acea dublare a pretului pana in anul 2024 nu au fost luate in considerare. 
 
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean: 
 
Nu ma refer la vreun regulament, ci la respectarea contractului pe care C.U.P. “Dunarea” il are 
cu fiecare beneficiar din municipiu si din judetul Braila si rog respectuos ca prevederile 
contractuale privind presiunea apei de 2 atmosfere la beneficiar sa se respecte. Aceasta 
prevedere este oarecum respectata in municipiul Braila, in judet insa, lasa de dorit, in comune 
precum Tichilesti, Cazasu, Chiscani, Ianca. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Legat tot de presiune, va spun ca nici in cartierul Brailita nu exista presiune. Vorbim de 0,6 
atmosfere. 
 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Vorbim despre bari, nu atmosfere. 
 
*Dl consilier judetean Dobrota Marius a semnalat faptul ca nu va participa la vot la acest 
proiect de hotarare. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Acest contract care trebuie modificat nu are nicio legatura cu regulamentul. Acest om trebuie 
sa intre in posesie si este la latitudinea votului dvs. Din ceea ce am inteles de la dl Da Ros, 
consilierii P.N.L. nu vor vota proiectul si de aceeea, voi da din nou cuvantul d-lui consilier 
Mitache. 
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Dl Mitache Gicu, consilier judetean: 
 
Acest proiect de hotarare nu are legatura cu C.U.P. „Dunarea” decat prin simplul motiv ca este 
beneficiara a unui teren pe care acum ni-l insusim. Nu are nicio legatura cu presiunea apei sau 
alte chestiuni, pe care nici eu nu le agreez. Nu trebuie decat sa punem in aplicare o hotarare 
judecatoreasca. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Supun la vot proiectul de hotarare 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 20 
Voturi ”impotriva”:  5 
Abtineri: 2 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670/10.09.2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in vederea solutionarii unei cereri de reconstituire a dreptului de 
proprietate a fost aprobat cu 20 de voturi „pentru”, 5 voturi „impotriva” si 2 abtineri. Au votat 
„impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Chiru Laurentiu Marian, Da Ros Mario-Spiridon, Enuta 
Ionel, Lungu Danut si Pascale Alfredo. S-au abtinut de la vot d-nii consilieri Botea Viorel si 
Sirbu Marian. Nu au participat la vot d-nii consilieri Dobrota Marius, Avram Ionel si Badiu Titi. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea “Studiului de oportunitate in vederea 
concesionarii imobilului situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, pentru 
punerea in functiune a Centrului de Oncologie si Radioterapie – Spitalul Judetean de 
Urgenta Braila”, aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului 
Judetean Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, ma bucur mult ca se fac investitii in serviciile medicale, stiu ca acest 
proiect dateaza din momentul inceperii acelei constructii care are niste specificatii tehnice 
aparte, dar revin cu o intrebare: chiar nu putea Consiliul Judetean Braila sa faca aceasta 
investitie, pentru ca stim destul de bine ca toate serviciile medicale de oncologie sunt foarte 
bine platite de C.N.A.S., lucru care putea sa aduca mai multe venituri Spitalului Judetean, la fel 
cum pot sa va spun ca, daca se va aduce o apartura de ultima generatie putem sa devenim, 
cel putin la nivel de regiune sud-est, foarte importanti si sa aducem servicii la nivel de regiune. 
Intrebarea este: Consiliul Judetean nu isi poate permite sa faca aceasta investitie, sa dezvolte 
acest centru de oncologie si radiologie? 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Am studiat oportunitatea ca aceste servicii sa fie dezvoltate si am ajuns la concluzia ca, in 
primul rand, investitia este foarte mare, dar, presupunand ca vom gasi bani de aducere a 
echipamentelor, problema esentiala in momentul de fata, atat in Romania cat si in Europa,  
este cea a resursei umane. Sunt necesari medici cu calificare in imagistica, oncologie si 
medicina nucleara si un alt aspect foarte important este acela ca trebuie si fizicieni. In 
momentul de fata in Romania sunt 8 astfel de fizicieni., unul dintre ei fiind din Galati, avand 
venerabila varsta de peste 70 de ani. Am crezut ca este mai firesc sa concesionam acest 
imobil catre un privat, iar spitalul va castiga dublu: incasarea unor bani din concesiune, iar in al 
doilea rand, toate serviciile conexe ale pacientilor care vor trece prin acest centru vor fi 
efectuate de Spitalul Judetean de Urgenta Braila, acest lucru insemnand cazuri platite prin 
C.N.A.S. aceasta este parerea mea, nu vorbim despre o decizie, ci despre un studiu, care ne 
precizeaza care este chiria minima si serviciile care se vor furniza prin acest centru, precum si 
alte beneficii ale pacientilor.  
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
As dori sa spun cateva cuvinte in legatura cu acest centru oncologic: acest centru este realizat 
partial, dar nu este valorificat in acest moment si ca orice cladire care nu este data in 
functiune, se degradeaza.  De asemenea, nu este valorificata nici din punct de vedere medical 
si financiar. Noi trebuie sa stim daca este oportun sa continuam sau  sa concesionam aceasta 
cladire, odata cu activitatea specifica. Acest centru s-a vrut de la inceput sa fie o unitate 
sanitara la cele mai inalte standarde medicale, cu respectarea legislatiei nationale si europene 
privind activitatea nucleara. Activitatea se realizeaza sub indrumarea unui specialist 
radioterapeut si o echipa pe care acesta o formeaza in timp. S-a avut in vedere, prin costructia 
acestui centru sa apara o interconectivitate intre centrul oncologic si Spitalul Judetean Braila 
dar si cu Sectia de hematologie si imagistica. Problema tine de finalizarea constructiei, care 
necesita niste sume considerabile de bani, iar alta problema tine de atragerea de specialisti si 
echipe pregatite, care sunt foarte putini si deservesc mai multe unitati, pentru ca formarea 
acestora este o chestiune de durata. Tinand cont de chestiunile prezentate, personal, cred ca 
este oportuna concesionarea cladirii, pentru a o face functionala si pentru realizarea de 
venituri la bugetul local si spitalul judetean si nu in ultimul rand, tratarea pacientilor suferinzi de 
afectiuni oncologice.  
 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Ceea ce a spus dl doctor este foarte bine punctat, iar daca tot faceti aceste studii, ar fi bine sa 
faceti un studiu similar si pe partea de angiografie la spitalul judetean, pentru ca si acolo este 
nevoie de specialisti si acolo se produc venituri si putem ajuta brailenii care vin la spital. Asta 
inseamna ca, in primul rand functioneaza, in al doilea rand ca beneficiem de servicii iar aceste 
servicii sunt platite de C.A.S. la tarifele agreate de stat. Daca puteti face un studiu si pe 
angiografie ar fi un lucru foarte bun si ar fi o idee cu adevarat revolutionara in acesti 4 ani de 
consiliu judetean. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Poate ca este oportun si acest studiu despre care vorbiti, dar nu mai este necesar, deoarece 
angiograful exista, trebuie doar sa-l punem in functiune. Corpul de legatura este aproape gata. 
Deja am vorbit cu 2 medici care sa vina in zilele de vineri, sambata si duminica (cu contract de 
munca), sa putem efectua operatii stent si la Braila. Nu trebuie sa mai facem vreun studiu, 
deoarece suntem foarte avansati in acest sens, important este sa fie functionala cladirea, iar 
aceasta nu este functionala pentru ca nu avem avizul I.S.U. in ceea ce priveste siguranta 
incendiilor. De aceea, vom construi acel corp de legatura si in maxim 2 luni, dupa ce vom trece 
si de pandemie, vom muta sectiile de Cardiologie si Pediatrie in corpul nou. Vom beneficia de 
2 lucruri: in primul rand, pentru pacientii care sufera de inima, inclusiv operatiile cu stent  si 
copiii, care vor beneficia la randul lor de spatii corespunzatoare.  
 
Supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea “Studiului de oportunitate in vederea concesionarii 

imobilului situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, pentru punerea in functiune a 

Centrului de Oncologie si Radioterapie – Spitalul Judetean de Urgenta Braila”, aflat in 

domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in 

unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Casa 
Judeteana de Pensii Braila-Biroul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de 
Munca, a spatiului in suprafata de 169,10 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua 
Buzaului nr.3°- corp 2, proprietate publica a judetului Braila, pe o perioada de 10 ani 
 
*D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca este prezenta online. In acest 
moment, la sedinta participa 31 de consilieri judeteni. 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Casa Judeteana de 

Pensii Braila-Biroul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, a spatiului in 

suprafata de 169,10 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.3°- corp 2, 

proprietate publica a judetului Braila, pe o perioada de 10 ani a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Judetean Braila si 
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., in vederea schimbului de date geospatiale pentru 
actualizarea aplicatiei informatice de tip GIS, implementata la nivelul Consiliului 
Judetean Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Judetean Braila si 

DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., in vederea schimbului de date geospatiale pentru 

actualizarea aplicatiei informatice de tip GIS, implementata la nivelul Consiliului Judetean 

Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

15. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr. 199/26.09.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice 
faza D.A.L.I. ( Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie :"Reabilitare si anvelopare pavilion A 
(constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, soseaua Buzaului, nr. 2" 

 
Va rog, aveti cuvantul 
 
La acest proiect as dori sa fac eu o completare: deja s-a deschis o axa de finantare...suntem 
pregatiti pentru a depune proiectul pe fonduri europene, iar una din conditii este ca acest 
document sa fie actualizat si sa nu aiba mai putin de un an. Noi il avem, nu s-a schimbat niciun 
fel de date, de fapt, il actualizam cu aceleasi date pentru a fi in grafic.  Proiectul  are o valoare 
de 8 milioane de euro, vom strange si vom depune documentele intr-o saptamana. 
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O alta veste foarte buna - maine semnam proiectul pe fonduri europene pentru reabilitarea 
sediului Palatului administrativ, un proiect in valoare de 3,8 milioane de euro. 
 
Supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.199/26.09.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. ( 

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie :"Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3),Spitalul 

Judetean de Urgenta Braila, soseaua Buzaului, nr. 2"  a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

16. Proiect de hotarare de completare si modificare a H.C.J. Braila nr.191/28 
octombrie 2016, privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie    ”Consolidarea si reabilitarea 
imobilului din soseaua Buzaului nr. 5 Braila-Centrul Militar Zonal-Corp B – Sediu 
Administrativ” 

 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Va rog, aveti cuvantul 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare de completare si modificare a H.C.J. Braila nr.191/28 octombrie 2016, 

privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie :” Consolidarea si reabilitarea imobilului din soseaua Buzaului nr.5 

Braila-Centrul Militar Zonal-Corp B – Sediu Administrativ” a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de 
management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni”si a 
cheltuielilor  legate de proiect  

 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Este vorba tot despre un proiect pe fonduri europene, aproximativ 700.000 euro. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de management al 
fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni”si a cheltuielilor  legate de 
proiect a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “PIETRUIRE STRAZI COMUNALE: 
SAT VARSATURA, COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA” 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 

Brăila, cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinanțarea și 

realizarea obiectivului de investiții “PIETRUIRE STRAZI COMUNALE: SAT VARSATURA, 

COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA” a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

19. 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 “Amenajare si dotare 
exterioara Gradinita cu program normal Movila Miresii, comuna Movila Miresii, judetul 
Braila” 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul 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 “Amenajare si dotare exterioara Gradinita cu 
program normal Movila Miresii, comuna Movila Miresii, judetul Braila” a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru 
Nou pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de 
fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea 
administrativ – teritorială Scortaru Nou” 

 
Va rog, aveti cuvantul 
 
* D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu 
va participa la vot. 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca 
obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 
Scortaru Nou” a fost aprobat a fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”. D-na consilier judetean 
Bordea Daniela nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având 
ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – 
teritorială Galbenu” 

 
* D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu 
va participa la vot. 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinanțarea valorii 
achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea 
sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Galbenu” a fost 
aprobat cu 30 de voturi „pentru”. D-na consilier judetean Bordea Daniela nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare trotuare noi, podete si 
santuri betonate pe strada 1 Decembrie, comuna Galbenu, judetul Braila” 

 
Va rog, aveti cuvantul 
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Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare trotuare noi, podete si santuri betonate pe 
strada 1 Decembrie, comuna Galbenu, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciul de elaborare a Studiului de fezabilitate avand ca 
obiect infiintarea sistemului de distributie gaze naturale in unitatea administrative-
teritoriala Victoria” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
* D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu 
va participa la vot. 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea valorii 
achizitiei “serviciul de elaborare a Studiului de fezabilitate avand ca obiect infiintarea sistemului 
de distributie gaze naturale in unitatea administrative-teritoriala Victoria” a fost aprobat cu 30 
de voturi „pentru”. D-na consilier judetean Bordea Daniela nu a participat la vot. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea  pentru 
cofinanțarea si realizarea obiectivului de investitii “ Reabilitarea partiala strada Crinului 
si Liliacului in comuna Unirea, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
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 si 

realizarea obiectivului de investitii “ Reabilitarea partiala strada Crinului si Liliacului in comuna 

Unirea, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele 
pentru cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate 
având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea 
administrativ – teritorială Gemenele” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
* D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu 
va participa la vot. 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Gemenele, prin Consiliul Local al comunei Gemenele pentru cofinanțarea 
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valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea 
sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Gemenele” a fost 
aprobat cu 30 de voturi „pentru”. D-na consilier judetean Bordea Daniela nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

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 valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de 
fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea 
administrativ – teritorială Movila Miresii” 

 
Va rog, aveti cuvantul 
 
* D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu 
va participa la vot. 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca 
obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 
Movila Miresii” a fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”. D-na consilier judetean Bordea Daniela 
nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

27. 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 “Modernizare si extindere Scoala 
Gimnaziala “Petre Carp” Tufesti” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
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 “Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala “Petre Carp” 

Tufesti” a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

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 “Lucrari de instalatii electrice pentru 
iluminatul public – retea electrica cu conductor torsadat TYIR, in localitatea Victoria, 
comuna Victoria, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
 Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de instalatii electrice pentru iluminatul public – retea 
electrica cu conductor torsadat TYIR, in localitatea Victoria, comuna Victoria, judetul Braila” a 
fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
29.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 “Desfiintare partiala, extindere si 
reabilitare camin cultural, sat Mihai Bravu, comuna Victoria, judetul Braila” 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Victoria, prin Consiliul Local al comunei Victoria pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Desfiintare partiala, extindere si reabilitare camin cultural, 
sat Mihai Bravu, comuna Victoria, judetul Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
30.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al 
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii 
publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 22 
Voturi ”impotriva”:  0 
Abtineri: 9 
 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului 
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe 
anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 a fost aprobat cu 22 voturi “pentru” si 9 abtineri. S-au 
abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Da Ros Mario-Spiridon, Lungu Danut, Chiru 
Laurentiu, Sirbu Marian, Badiu Titi, Varga Vasile-Constantin, Capatana Marian, Vacu Adrian-
Catalin si Mitache Gicu. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
31.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având 
ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – 
teritorială Ciocile” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
* D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu 
va participa la vot. 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
Cine este "pentru”?    
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Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea valorii achizitiei 
“serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de 
distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Ciocile”a fost aprobat cu 30 de 
voturi „pentru”. D-na consilier judetean Bordea Daniela nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
32.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire vestiar si imprejmuire la 
teren fotbal extravilan, sat Ciocile, comuna Ciocile, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire vestiar si imprejmuire la teren fotbal extravilan, 
sat Ciocile, comuna Ciocile, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
33.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire adapost utilaje 
deszapezire si reparatii drumuri sat Ramnicelu, comuna Ramnicelu, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Construire adapost utilaje deszapezire si reparatii 
drumuri sat Ramnicelu, comuna Ramnicelu, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
34.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Centru multifunctional Dudesti si 
bransamentele edilitare aferente” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare  
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Centru multifunctional Dudesti si bransamentele edilitare 
aferente” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
35.Raport de activitate al domnului vicepresedinte Murea Dan Catalin pentru perioada 
ianuarie-decembrie 2019  

 
36.Raport de activitate pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 al domnului consilier 
judetean Burtea Fanel 
 
37.Raport de activitate pentru perioada ianuarie 2019-decembrie 2019 al domnului 
consilier judetean Vaduva Dumitru 
 
38.Raport de activitate pe anul 2019 al domnului consilier judetean Rusu Ion 
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39.Raport privind activitatea Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistica, 
Realizarea Lucrarilor Publice, Protectia Mediului inconjurator,Agricultura, Turism, 
Transport in anul 2019 
 
40.Informarea, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului 
Braila, pe primele 3 luni ale anului 2020 
 
41.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 presedinte, am rugamintea la dvs. sa gasiti solutii pentru deblocarea serviciilor 
medicale pentru pacientii cu boli cronice. Stiti ca transformarea corpului B in corp COVID  a 
restrictionat serviciile medicale  fata de acesti pacienti.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Exista toata documentatia referitoare la transformarea acestui corp B. Va spun ca luni s-a 
incheiat mobilarea Corpului E cu toate dotarile pentru viitorii pacienti, marti a fost trimisa 
documentatia la D.S.P. si sta acolo. Aceasta directie trebuie sa-si asume acest lucru. Dupa 
discutia avuta azi-dimineata, dl director D.S.P. a spus ca este foarte ocupat si ca vom vedea 
ce putem face. Inteleg ca domnia sa munceste pana la 11 noaptea, dar este o situatie de 
urgenta si l-am rugat sa ne dea avizul de transformare a Corpului E in corp COVID, astfel incat 
sa putem sa functionam legal.  
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Multumesc pentru informarea vis-avis de ceea ce se intampla la Corpul E, dar eu v-am rugat 
sa gasiti solutii pentru deblocarea serviciilor…vorbiti cu managerul, suplimentati saloanele.. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Daca noi primim avizul, in secunda doi ne mutam. Trebuie sa lucram pe proceduri.  
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Important este ca pacientii sa poata sa ajunga sa-si faca tratamentele. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Asteptam cu nerabdare sa ne mutam in Corpul B astfel incat sa relaxam Corpul A, dar nu se 
poate fara aviz. 
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Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, dl director D.S.P. face campanie electorala, asa ca o sa tot asteptati 
avizul, nu o sa vina la timp, dar daca tot aveti acel corp in acest moment liber si e foarte bine, 
ca nu sunt foarte multi bolnavi, nu vreti sa incepeti sa-l renovati si pe acela daca tot este gol? 
Si as dori sa nu mai fiu jignit de colegii de la P.N.L. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Dar cine v-a jignit, domnule consilier? 
 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Cine isi recunoaste vocea. Va multumesc, domnule presedinte. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Domnule consilier, va readuc aminte, Consiliul Judetean are in momentul de fata in lucru 
elaborarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea Corpului B. Suntem in faza de obtinere a 
avizelor. Acel corp va costa Consiliul Judetean -si vom gasi sursa de finantare, asa cum am 
gasit si pentru Corpul A- 16 milioane de euro. Am reabilitat tot ceea ce inseamna parcare, am 
introdus CT, RMN, doar pentru pacientii cronici, sa nu-i mai plimbam de la Corpul A la Corpul 
B. In momentul in care ne vom muta, firma responsabila cu CT va veni si il va pune in 
functiune, vom lua avizul C.N.C.A.N., dupa care vom instala si R.M.N.-ul. De asemenea, avem 
si aparat radiologic digital in acel corp, asadar, vom avea toate serviciile conexe, astfel incat, 
acesti pacienti sa fie tratati corespunzator in Corpul B. Este un plan inceput acum 4 ani si 
incet-incet se finalizeaza. In ceea ce priveste modernizarea saloanelor, caci aici va referiti 
dvs., trebuie sa strangem toate documentele si ma interesez ca, asa cum reusim sa reabilitam 
acest Corp A pe fonduri europene, sa putem sa reabilitam si Corpul B, caz in care vom 
raspunde in fata O.L.A.F.-ului si ma bucur foarte mult. Acolo vom depune proiect pentru 
reabilitare totala, dar va fi o problema: fiind cladire de patrimoniu, vom avea o mare dificultate. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Tot legat de spital: Romania a primit un grant de la Banca Mondiala pentru aparatura 
medicala. Un aparata R.M.N. este alocat Spitalului Judetean Braila, iar singurul lucru pe care 
trebuie sa-l faca spitalul, este sa amenajeze spatiul. Credeti ca putem sa amenajam acel 
spatiu?  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Avem contractul de amenajare, dar nu putem intra in Corpul B, deoarece este Corp COVID. 
Cand va veni momentul, firma de constructie va incepe lucrarile, exista termene…daca nu ar fi 
existat aceasta pandemie, acel R.M.N. ar fi fost deja montat, dar, in aceasta fiind situatia, 
suntem in urma cu 3 luni.  
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
In al doilea rand, d-na manager este prezenta? 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Da. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Am niste informatii ca Sectia de chirurgie 1 din Corpul A s-a tranformat intr-un ring de box, in 
care o asistenta bate o alta asistenta, iar victima este chemata sa dea explicatii si de catre  
asistentul sef de sectie si de catre directorul medical al spitalului si tot acea asistenta este 
amenintata sa-si retraga plangerea. Unde am ajuns? Ce se intampla in acel spital? Acolo, 
fiecare face ce vrea, ca are “spatele” mai puternic decat altul?  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
In momentul de fata, cred ca sunt prea multi pe mp… 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Pot fi oricat de multi pe mp… trebuie sa se bata? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
A fost o gluma…tine de caracterul fiecaruia, nu poti sa sari la bataie. In al doilea rand, la S.J.U. 
Braila, exista o comisie de disciplina legal constitutita care sa analizeze ceea ce s-a intamplat 
acolo si sa traga la raspundere vinovatii. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Si cand se intampla acest lucru, domnule presedinte? Intamplarea este veche, are vreo luna. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Ma intrebati pe mine… 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Vad ca raspundeti in locul d-nei manager. 
 
D-na Risnoveanu Delia, manager S.J.U. Braila: 
 
Comisia de disciplina nu se poate intruni pe perioada starii de urgenta. Se iau in discutie 
numai cazurile ultraurgente, online. Urmeaza ca, peste 2 saptamani sa se ia in discutie toate 
cazurile. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Doamna manager, cunoasteti cazul, nu? 
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D-na Risnoveanu Delia, manager S.J.U. Braila: 
 
Da, am aflat. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Si eu am aflat cu stupoare. Nu pot sa cred ca o victima este chemata de asistentul sef de 
sectie si amenintata, asistent sef care nu a amenintat doar pe respectiva asistenta ci pe 
majoritatea corpului de asistente din sectia respectiva si ca le “termina” pana iese la 
pensie…am inteles ca mai are cateva luni si se pensioneaza. Se pare ca are un “spate greu”, 
la fel si asistenta agresoare, care, din cate am inteles eu, a fost plimbata prin mai multe sectii 
si corpuri ale spitalului, deoarece ar avea si probleme cu anumite substante. Nu stiu daca este 
gluma sau este barfa. Va rog frumos sa se ia masurile care se impun. Nu se poate sa ajungem 
in semenea hal intr-o astfel de institutie.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
In momentul in care lucrurile vor intra in normalitate si se vor ridica restrictiile, comisia de 
disciplina isi va face datoria. Toate cadrele medicale ar trebui, in primul rand, sa se gandeasca 
la actul medical. Daca aveti informatii, dati nume. Eu nu stiu. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Din punctul meu de vedere, este un caz foarte grav. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Tocmai de aceea, atragem atentia comisiei de disciplina sa-si faca datoria asa cum trebuie. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Este un caz grav si urgent, iar comisia ar putea sa se intruneasca chiar si online. O rog pe d-
na manager sa ne informeze pe toti in legatura cu acest caz-cu ceea ce s-a intamplat acolo si 
ce masuri s-au luat.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
D-na manager sa ne faca o informare cu decizia comisiei. 
 
Dl Chirsanov Mihai, consilier judetean: 
 
Pentru ca a venit vorba de S.J.U., ma adresez colegilor P.N.L. si vreau sa spun ca eu, 
consilier P.S.D. citesc comunicatele postate pe site-ul P.N.L. Braila si mi-a retinut atentia un 
comunicat postat in data de 12 martie, care ne informeaza ca implicarea d-lui prefect in 
prevenirea epidemiei de coronavirus a limitat proportiile unui posibil dezastru, in subtext 
intelegandu-se ca implicarea d-lui presedinte al Consiliului Judetean Braila a fost zero si 
banuiesc ca aceeasi idee exista si in momentul de fata. Inteleg ca acestea sunt interpretari 
politice, numai ca trebuie sa privim si faptic si as vrea sa-I intreb pe stimatii colegi P.N.L. ce 
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pozitie au d-lor vis-à-vis de asemenea atitudine, care, de fapt, il pune pe presedintele 
Consiliului Judetean intr-o situatie delicata. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Acestea sunt jocurile politice. Va multumesc, domnule Chirsanov. 
 
Dl Da Ros Mario-Spiridon, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, rugamintea este ca, in timpul sedintei, consilierii judeteni sa nu mai 
vorbeasca la telefon, sa respectam sedinta si sa-i invatam sa opreasca telefonul. Nu sunt 
obligat sa ascult convorbirile telefonice ale consilierilor. Nu va pot auzi, nu pot sa iau pozitie 
s.a.m.d. 
 
Dl Mortu Viorel, consilier judetean: 
 
As vrea sa-l rugam pe dl inspector general Botea sa ne spuna daca pe 2 iunie scolile sunt 
pregatite, daca sunt masti, daca profesorii au raspuns obligatiei de a veni la aceste pregatiri, 
daca toti elevii accepta sa vina intre 2-16 iulie la pregatire...si alte probleme legate de acest 
eveniment special. 
 
Dl Chiru Laurentiu, consilier judetean: 
  
Referitor la spitalul judetean, trebuie luate urgent niste masuri mult mai rapide, incepand din 
curtea spitalului. Pe toti ne deranjeaza, inclusiv pe cei care au fost dati la o parte si au o 
gramada de probleme si stau zilnic, cu sutele, in fata Corpului A, in situatia in care, starea de 
urgenta si starea de alerta ne permite sa luam cu totul si cu totul alte masuri. Tinand cont ca 
trebuie sa ne reintoarcem la Corpul B, nu trebuie sa stam pe ganduri sa luam tot mobilierul la 
Corpul E, pentru ca exista bani, sau daca nu, facem rectificari bugetare, pentru ca  acest virus 
nu va trece nici maine, nici poimanine, ci va fi prelungit din interese oculte sau neoculte si 
trebuie sa actionam pe Corpul E, pentru ca suntem oameni si stam la un rand infernal, in care 
trierile se fac cum se fac si oameni bolnavi stau rand ore intregi. Corpul E trebuie facut de la A 
la Z foarte repede. Aici nu incape politica, trebuie sa gandim uman. Dupa aceea putem sa 
luam toate sectiile: Corpul D de la boli infectioase este plin de COVID, de la paturile care sunt 
sub orice critica. Avem la dispozitie niste fonduri care vin de la U.E., de la Ministerul Sanatatii 
si nu trebuie sa ne cotram pe originea sursei, o facem in folosul urbei. 
O ultima intrebare: avem acel fond de 15 miliarde lei care au venit de la S.N. „Nuclearelectrica” 
S.A., nu poate fi folosit pentru rezolvarea celor semnalate mai sus? 
 
 Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Corpul E este mobilat cu absolut tot ce trebuie. Asteptam doar avizul D.S.P. in al doilea rand, 
toate sumele date din fonduri publice sau private sunt folosite pentru materiale si dotari.   
        
Dl Chiru Laurentiu, consilier judetean: 
 
Exista o transparenta pentru folosirea acestor bani, mai ales ca, in aceasta perioada, lumea 
gandeste in fel si chip[...] 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Domnule consilier, nu ne jucam cu banii publici. Maine sau luni, (3 iunie), Curtea de Conturi va 
fi la Spitalul Judetean si va verifica toate achizitiile facute. Exista acorduri cadru pentru 
materiale, dezinfectanti si altele, exista si achizitii in continuare pentru paturi. Nu exista 
sincope pentru buna functionare a spitalului. Cand vom primi avizul, vom relaxa partea de 
asistenta medicala, astfel incat, toti bolnavii cronic sa mearga in Corpul B, iar in Corpul A sa 
facem igienizare. Cand vom primi avizul, vom muta pacientii. 
 
Dl Chiru Laurentiu, consilier judetean: 
 
Sper ca ceea ce spuneti sa se intample foarte repede. 
 
[...] 
 
Dl Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Referitor la intrebarea d-lui consilier Mortu, am verificat foarte multe scoli,  personal, dar au 
fost verificate si de catre inspectorii carora le-au fost arondate. Pe facebook se pot vedea 
postari cu modalitatea in care s-au facut pregatirile pentru inceperea scolii. De asemenea, 
avem 3 modaliati de lucru pentru clasele a VIII a si a XII a: prima modalitate, sunt pregatite 
clasele cu maxim 10 elevi, orar fixat, trasee clare si toti elevii au programul decalat. Pentru 
copiii care nu vor sa vina sa participe fizic la aceste pregatiri, profesorii sunt obligati sa faca 
ore online la obiectele de examen. Pentru copiii care nu au posibilitatea niciuneia dintre cele 2 
variante, avem metoda „plicul”, elevii primesc teste rezolvate[...]. De asemenea exista 
corespondenta cu toate institutiile implicate pe perioada starii de alerta si pot sa va spun ca toti 
primarii au avut un inalt spirit civic. 
 
Dl Chirsanov Mihai, consilier judetean: 
 
Pe data de 13 mai, un parlamentar a depus un proiect de lege care, practic, anuleaza 
examenul de bacalaureat. Pot sa spun ca, pe 25 mai Consiliul Legislativ si-a dat avizul 
favorabil si atunci, ne putem astepta la o schimbare de directie daca acest proiect de lege va 
intra in dezbatere?  
 
Dl Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Orice lege organica isi schimba componenta cu 2/3 din voturi. Bacalaureatul si evaluarea 
nationala reprezinta drepturi ale elevilor. 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Am vazut foarte multe interventii politice si nu ne fac bine aceste lucruri. Suntem consilieri 
judeteni si incasam o indemnizatie pentru asta. Noi nu trebuie sa avem polemici in calitate de 
intelectuali si reprezentanti ai acestei comunitati. Rugamintea este ca pe viitor sa politizam cat 
mai putin un act administrativ. 
Domnule presedinte, domnilor vicepresedinti si stimati colegi, propun realizarea unui 
memorandum, semnat de toti consilierii judeteni, care, prin aceasta semnatura, sa-si manifeste 
dorinta clara si fara echivoc, in numele locuitorilor judetului Braila, pentru completarea 
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proiectului „pod peste Dunare” la Braila- proiectarea si executia unui punct de panorama 
amplasat in partea superioara a pilonului de pe malul brailean al Dunarii. De aceasta facilitate 
turistica sa poata beneficia toti doritorii, carora li se ofera o priveliste unica asupra celor 2 
muncipii, Braila si Galati, cat si asupra muntilor Macinului in particular si a Dobrogei in general. 
De asemenea, propun ca acest memorandum sa fie intocmit de secretariatul Consiliului 
Judetean Braila, sa fie semnat in luna iunie, de presedintele, vicepresedintii si consilierii 
judeteni si sa fie inaintat catre Ministerul Turismului si C.N.A.I.R. pentru oferirea unor solutii 
administrative, tehnice si financiare de interventie asupre proiectului. Va multumesc. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Vreau sa va multumesc tuturor celor prezenti la aceasta sedinta ordinara, ati vazut ca putem 
discuta si depune amendamente civilizat, fara sa ne jignim. Cei care au lipsit se pare ca sunt 
cei care au aprins intotdeauna flacara discutiilor si nu as mai dori acest lucru. Poate ceilalti 
colegi le vor comunica faptul ca a fost o sedinta corecta, normala, cu dezbatere, 
amendamente si voturi „pentru” si/sau „impotriva” si am dat dovada ca suntem niste persoane 
cerebrale si ca lucram in primul si in primul rand pentru cetatenii judetului Braila. 
Va multumesc tuturor celor care ati fost prezenti astazi la sedinta online a Consiliului Judetean 
Braila. 
       *    
 
                                              *  * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 mai 2020 .  
 
 
 
 
      Intocmit, 
 
         Hazaparu Marinela 
 

 
 
 
 
 
               PRESEDINTE                                                          SECRETAR GENERAL  
           
  
  

        AL JUDETULUI,  

   CHIRIAC FRANCISK-IULIAN      PRICEPUTU DUMITREL  
  

 
 
 
 
 
 P.V./2 ex.  
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