
 
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 al  sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila  

din data de 17 ianuarie 2022 
 
 

Sedinta este deschisa de Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin adresa nr.1192/14.01.2022, 
transmisa fiecarui consilier judetean in baza Dispozitiei Presedintelui 
Consiliului Judetean Braila nr.32/14.01.2022, a fost convocat Consiliul 
Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 17 ianuarie 2022. 
 
     Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr-o 
platforma online de videoconferinta. 
     Cvorumul / participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea consilierilor 
judeteni prezenti sincron prin platforma online de videoconferinta. 
 
 In urma verificarii conectarii pe platforma rezulta ca la sedinta sunt 
prezenti 28 membri din 31 membri in functie. 
 Lipsesc nemotivat urmatorii consilierii judeteni: Lungu Danut, Pricop 
Cristian-Florinel si Vlad-Pascale Daniela-Andreia. 
       
 La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administratie Publica, 
Contencios, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 
Directorul Adjunct al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila. 
 

Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din OUG 
nr.57/2019, va propun aprobarea urmatoarei ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila cu judetul Galati prin Consiliul Judetean Galati, 
Judetul Ialomita prin Consiliul Judetean Ialomita si Judetul Calarasi prin 
Consiliul Judetean Calarasi, in vederea constituirii Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes 
strategic, in zona de Est si Sud – judetele Galati, Braila, Calarasi si 
Ialomita - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
 



 
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian: 
 Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? 
Impotriva?Abtineri? 
 

  Ordinea de zi este aprobata in unanimitate. 
 
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian: 
 Va propun sa folosim ca modalitate de vot, votul deschis, prin ridicarea 
mainii. 
 Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila cu judetul Galati prin Consiliul Judetean Galati, 
Judetul Ialomita prin Consiliul Judetean Ialomita si Judetul Calarasi prin 
Consiliul Judetean Calarasi, in vederea constituirii Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes 
strategic, in zona de Est si Sud – judetele Galati, Braila, Calarasi si 
Ialomita  
 
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian: 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri: nu sunt, dar voi face eu un mic comentariu la acest 
proiect. Salutam asocierea celor 4 judete, este foarte importanta pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere dar si a celei feroviare, in statut este specificat faptul ca se pot depune 
si alte proiecte pentru o astfel de finantare, nu neaparat pe cele 4, ne intereseaza intr-
adevar primul proiect si anume drumul transregio Galati-Braila-Viziru-Baraganu-Slobozia-
Drajna-Chiciu, acesta este primul proiect pe care vrem sa-l implementam si trebuie demarat 
foarte repede, dar ne intereseaza foarte mult si celelalte axe de finantare si oportunitatile 
care se pot dezvolta si se pot depune ca viitoare axe de finantare, tinand cont de Galati-
Braila cea mai mare aglomeratie urbana dupa Bucuresti. Este un pas important pentru cele 
4 judete dar in special pentru Braila si eu cred ca este o mare oportunitate sa demaram cat 
mai repede aceasta asociere. 
Supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila cu judetul 
Galati prin Consiliul Judetean Galati, Judetul Ialomita prin Consiliul Judetean Ialomita si Judetul Calarasi prin 
Consiliul Judetean Calarasi, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est si Sud – judetele Galati, Braila, Calarasi si 
Ialomita  a fost aprobat in unanimitate.  
 



 
                                                                   * 
                                      *                                     * 
           
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 07 ianuarie 2022.     
   

 
 Intocmit, 

           Straton Cristina 
 
 
 

 
      PRESEDINTE,                     SECRETARUL GENERAL 
                                                                                          AL JUDETULUI, 

 
            Chiriac Francisk-Iulian                  Priceputu Dumitrel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


