
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

 
PROCES-VERBAL  

al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 29 ianuarie 2020 

  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin adresa nr. 1508/23 ianuarie 2020, transmisa fiecarui consilier 
judetean in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.25/23 ianuarie 
2020, a fost convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 29 ianuarie 
2020. 
 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 31 membri din 32 
membri in functie. 
  
 Lipseste nemotivat dl consilier judetean  Iordache Catalin. 
 
         La sedinta au fost invitati: Prefectul judetului Braila, Subprefectul Judetului Braila,  
Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Managerul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Braila, Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila, Directorul executiv al Directiei Judetene de Evidenta a 
Persoanelor Braila, Managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale Braila, Directorul Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila, 
Directorul Scolii Gimnaziale Speciale Tichilesti, Directorul Centrului Judetean de Resurse 
si Asistenta Educationala Braila, Managerul Bibliotecii Judetene „ Panait Istrati” Braila,  
Directorul Muzeului Brailei „ Carol I „,Directorul Filarmonicii „LYRA-GEORGE CAVADIA” 
Braila, Directorul Scolii Populare de Arte si Meserii „Vespasian Lungu” Braila,Inspectorul 
sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ‚Dunarea” Braila, Comandantul Centrului 
Militar Judetean Braila, Directorul executiv al ADI „DUNAREA” Braila,directorii directiilor si 
reprezentanti ai unor compartimente 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 d-lui secretar general al judetului  Dumitrel Priceputu,  
pentru a supune la vot procesele verbale ale sedintelor extraordinare a Consiliului 
Judetean Braila din data de 09.12.2019, 11.12.2019, 23.12.2019 respectiv procesul verbal 
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 19 decembrie 2019. Domnule 
secretar, aveti cuvantul 
 

Dl Dumitrel Priceputu, secretar general al judetului: 

Domnule Presedinte, domnilor vicepresedinti, doamnelor si domnilor consilieri, dupa 
redactare, procesele verbale ale sedintelor extraordinare din data de 09.12.2019, 
11.12.2019, 23.12.2019, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare din data de 19 
decembrie 2019, dupa redactare, au fost puse la dispozitia dvs. Pana la aceasta data nu 
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s-au primit observatii sau 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 09.12.2019. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 09.12.2019 a fost votat in 
unanimitate. 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 11.12.2019,. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 11.12.2019, a fost votat in 
unanimitate. 

Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 23.12.2019 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 23.12.2019 a fost votat in 
unanimitate. 

Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 19 decembrie 2019. 
 



3 
 

 

Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 19 decembrie 2019 a fost votat 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 :  
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant 
special din judetul Braila, pentru anul scolar 2020-2021 - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
2. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe 
pajisti pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestarilor 
cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2020” - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul 
Brăila  și Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea implementării 
Programului-cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza în județul 
Brăila în anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”, a spatiului in 
suprafata de 91,35 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.3A – corp 2, 
proprietate publica a judetului Braila, pe o perioada de 10 ani  - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Comunei Ulmu din judetul 
Braila la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “ BRAILA 
GAZ”- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila” - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara 
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reconversie 
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functional subsol din str. Belvedere nr. 5, Municipiul Braila” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului” Reabilitarea si 
refunctionalizarea cladirii Palatului Administrativ, Piata Independentei nr.1 Braila” si 
a cheltuielilor legate de proiect- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
12. 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 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Scolii Populare de 
Arte si Meserii « Vespasian Lungu » - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului pentru viata independenta pentru persoanele adulte cu 
dizabilitati Racovita, organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
16.  Proiect de hotarare privind mentinerea pentru anul 2020 a salariilor de baza 
ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale 
“ Administratie “ din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila, la nivelul 
aferent lunii decembrie 2019 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
17. Proiect de hotarare privind mentinerea pentru anul 2020 a salariilor de baza 
ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale 
“ Administratie “ din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, la 
nivelul aferent lunii decembrie 2019 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
18. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii 
publici si personalul contractual din cadrul Familiei Ocupationale „Administratie”din 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
19. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala « Administratie » din cadrul Bibliotecii Judetene 
« Panait Istrati » Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
20. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala “ Administratie “ din cadrul Centrului Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
21. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala “Administratie” din cadrul Scolii Populare de 
Arte si Meserii “ Vespasian Lungu “ Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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22. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala “ Administratie “ din cadrul Filarmonicii “Lyra-
George Cavadia” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
23. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala “Administratie” din cadrul Muzeului Brailei “ 
Carol I” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
24. Alte probleme 
 

Dl Dumitrel Priceputu, secretar general al judetului: 

Domnule Presedinte, inainte de a proceda la aprobarea ordinii de zi, vreau sa precizez 
faptul ca nu la toate mapele de sedinta se afla raportul de specialitate al Directiei 
administratie publica, contencios, asa cum este prevazut in textul proiectului de hotarare, si 
aici ma refer  la proiectul de hotarare nr. 16 privind mentinerea pentru anul 2020 a 
salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul 
familiei ocupationale “ Administratie “ din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila, la nivelul aferent lunii decembrie 2019, proiectul de hotarare nr. 17 
privind mentinerea pentru anul 2020 a salariilor de baza ale functionarilor publici si 
personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “ Administratie “ din cadrul 
Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, la nivelul aferent lunii 
decembrie 2019 si proiectul de hotarare nr. 23 privind stabilirea salariilor de baza ale 
personalului contractual din familia ocupationala “Administratie” din cadrul 
Muzeului Brailei“ Carol I” Braila de pe ordinea de zi. 
Este adevarat ca acestea nu au ajuns la toate mapele de sedinta, motiv pentru care am 
facut aceasta precizare, Codul administrativ permite acest lucru si din acest moment, 
consider ca sunt indeplinite toate normele de legalitate privind inceperea dezbaterii privind 
proiectele inscrise pe ordinea de zi. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Referitor la acest aspect, uitati, eu am notat exact aceste proiecte pe care ati le-ati adus in 
discutie si va asigur ca nu este o simpla coincidenta. La toate celelalte institutii 
subordonate exista rapoarte de specialitate, iar daca ma uit pe unul din rapoartele de 
specialitate la oricare din institutiile subordonate scrie in felul urmator: “tinand cont de 
faptul ca proiectul propus respecta procedura administrativ obligatorie pentru elaborarea 
unui act administrativ propunem spre dezbatere si analiza, in plenul Consiliului Judetean 
Braila, proiectul…”, ori, dvs. nu trebuia sa dati drumul proiectelor cata vreme ele nu 
indeplineau conditiile legale, decat dupa completarea documentatiei.  
Eu ca sa votez, trebuie sa am la mapa toate documentele. 
 
Dl Dumitrel Priceputu, secretar general al judetului: 

Tocmai am facut precizarea ca acestea exista. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
 Imi puteti spune si mie data la care au fost intocmite aceste rapoarte de specialitate? 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
La mine la mapa figureaza cu data de 23 ianuarie. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Ca sa putem dezbate in sedinta aceste 3 proiecte, este firesc ca rapoartele pe care le 
invocati acum sa le vedem si noi. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Dl secretar va inmana rapoartele de specialitate. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Solicit scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor cu nr. 16, 17 si 23, chiar daca ne dati 
rapoartele acum, trebuia sa existe la mapa Raportul D.A.P.C., deoarece este evocat in 
proiect. 
 
Dl Dumitrel Priceputu, secretar general al judetului: 

Raportul respectiv exista. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
De ce nu se regaseste la mapa? 
 
Dl  Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului 

Este vorba despre o eroare. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
De ce nu l-ati cerut in cadrul comisiei? 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Pentru ca nu il aveati. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Va asigur ca exista la mapa. L-ati cerut? 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
De asemenea, solicitam si anexele la aceste proiecte. 
 
Dl  Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului 

Anexele nu sunt. 
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Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
De asemenea, daca vorbiti despre mentinerea salariilor, noi, de fapt, ce votam? S-a 
schimbat ceva sau mentinem? 
Trebuie sa existe si anexele, asa cum prevede legea salarizarii, la art. 11. Noi ce aprobam 
acum? La celelalte institutii exista grila de salarizare, ori la Consiliul Judetean nu le aveti. 
De fapt, noi nu avem ce sa votam. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Aveti vreo propunere referitoare la ordinea de zi? 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Da, sa scoateti de pe ordinea de zi proiectele nr. 16, 17 si 23. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor cu nr. 16, 17 si 23. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 11 
Voturi ”impotriva ”: 18 
Abtineri: 2 
 
Propunerea privind scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor cu nr. 16, 17 si 23 nu a fost 
aprobata. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Supun la vot ordinea de zi in forma initiala. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 20 
Voturi ”impotriva ”: 11 
Abtineri: 0 
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Ordinea de zi, asa cum a fost enuntata, a fost aprobata cu 20 de voturi “pentru” si 11 voturi 
“impotriva”. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant 
special din judetul Braila, pentru anul scolar 2020-2021 
 
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 organizarii retelei scolare de invatamant special 
din judetul Braila, pentru anul scolar 2020-2021 a fost aprobat cu 30 de voturi “pentru”. 
Dl consilier Botea Viorel nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe 
pajisti pentru anul 2020 
 
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 stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti pentru 
anul 2020 a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestarilor 
cultural-artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2020” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, stimati colegi, propun suplimentarea anexei ce vizeaza activitatea 
Muzeului de istorie “Carol I” pentru anul 2020 cu introducerea Simpozionului de sculptura 
monumentala internationala “Nica Petre”, ed. a IV a, in intervalul iulie-august 2020. Va 
multumesc. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Supun la vot amendamentul propus de dl consilier Capatana Marian.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare amendat.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea “Programului cadru al manifestarilor cultural-
artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2020” – amendat, a fost aprobat in 
unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între 
Municipiul Brăila  și Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea 
implementării Programului-cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor 
organiza în județul Brăila în anul 2020 
 
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 aprobarea Acordului de parteneriat între 
Municipiul Brăila  și Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea 
implementării Programului-cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor organiza 
în județul Brăila în anul 2020 a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”, a spatiului in 
suprafata de 91,35 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.3 A – corp 2, 
proprietate publica a judetului Braila, pe o perioada de 10 ani   
 
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 darii in folosinta gratuita catre Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila Gaz”, a spatiului in suprafata de 
91,35 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.3 A – corp 2, proprietate 
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publica a judetului Braila, pe o perioada de 10 ani a fost aprobat  cu 30 de voturi 
“pentru”. D-na consilier judetean Bordea Daniela nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Comunei Ulmu din judetul 
Braila la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “ BRAILA GAZ” 
 
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 aprobarea aderarii Comunei Ulmu din judetul 
Braila la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “ BRAILA GAZ” a 
fost aprobat  cu 30 de voturi “pentru”. D-na consilier judetean Bordea Daniela nu a 
participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:  
 
Avand in vedere inclusiv discutiile care au avut loc in sedinta de astazi, referitoare la lipsa 
unor rapoarte,  si pentru ca si alta data au mai fost astfel de probleme si de fiecare data  s-
au ridicat aceleasi exceptii ca nu ar fi prevazute expres in lege, propun completarea 
Capitolului 7 lit. b), in sensul obligativitatii  raportului directiei juridice pentru toate proiectele 
de hotarari, pentru a nu mai exista discutii vis-à-vis de faptul ca la unele trebuie sa se faca 
rapoarte, iar la celelalte nu. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Supun la vot amendamentul propus de d-na consilier Draghincescu Simona. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
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Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 1 
Abtineri: 0 
 
Amendamentul propus de d-na consilier Draghincescu Simona a fost aprobat cu 30 de 
voturi „pentru” si o abtinere. A votat „impotriva” dl consilier judetean Vacu Adrian.. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare amendat.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila” - amendat a fost aprobat  in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara 
pentru aparatul de specialitate al 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 Regulamentului de ordine interioara pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila” a fost aprobat  in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reconversie 
functionala subsol din str. Belvedere nr. 5, Municipiul 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 devizului general actualizat si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reconversie functional subsol din str. 
Belvedere nr. 5, Municipiul Braila” a fost aprobat  in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea si 
refunctionalizarea cladirii Palatului Administrativ, Piata Independentei nr.1 Braila” si 
a cheltuielilor legate de proiect 
 
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 proiectului ”Reabilitarea si refunctionalizarea 
cladirii Palatului Administrativ, Piata Independentei nr.1 Braila” si a cheltuielilor legate de 
proiect a fost aprobat  in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Judetean de Urgenta 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”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila” a fost aprobat  cu 30 de voturi “pentru”. D-na consilier 
judetean Draghincescu Simona nu a participat la vot. 
 
Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

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

Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” 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 organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii 
Judetene “Panait Istrati” Braila” a fost aprobat   in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

13. Proiect de hotrare privind aprobarea statului de functii al Centrului Judetean 

pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale 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 statului de functii al Centrului Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila  a fost aprobat  in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Scolii Populare de 

Arte si Meserii « Vespasian Lungu » 

 
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 statului de functii al Scolii Populare de Arte si 
Meserii « Vespasian Lungu »  a fost aprobat  in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Centrului pentru viata independenta pentru persoanele adulte cu 
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dizabilitati Racovita, organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului 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 Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului pentru viata independenta pentru persoanele adulte cu dizabilitati Racovita, 
organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  a 
fost aprobat  in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

16. Proiect de hotarare privind mentinerea pentru anul 2020 a salariilor de baza 
ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale 
“ Administratie “ din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila, la nivelul 
aferent lunii decembrie 2019 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Dvs. sustineti ca acest proiect sa se numeasca, citez, “mentinerea pentru anul 2020 a 
salariilor de baza…”, ori, noi consilierii judeteni stabilim salarii, ori, daca spunem 
“mentinem” inseamna ca mentinem ceva ce deja am stabilit. Ce sens mai are sa votam 
salariile, daca noi le mentinem? Se modifica macar cu un leu salariul vreunui angajat din 
toata grila de salarizare? 
 
Dl  Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului 

Titlul este explicit. Discutam despre salariile din anul 2020, in sensul mentinerii valorii de la 
sfarsitul anului 2019. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Eu va intreb daca se modifica macar cu un leu vreun salariu. Legea spune ca salariile se 
stabilesc de consilieri, pana la noi modificari. Daca pana in anul 2022 am stabilit salariile si 
nu intervine nimic care sa impuna modificarea salariului, nu avem ce vota. Si totusi, daca 
sustineti acest lucru, aratati-mi ce votam, deoarece, la acest proiect, spre deosebire de 
toate celelalte institutii subordonate, care au venit cu anexa privind salariile, in cazul de 
fata, nu exista asa ceva. In momentul de fata, ce stabilim? Vrem sa vedem grila, sa stim 
daca este intocmita corect. Ce mentinem? 



17 
 

 

 
Dl  Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului 

Mentinem salariile in plata, existenta la data de 31 decembrie 2019. 
 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Si la celelalte institutii vorbim de acelasi lucru si au venit cu grila. Unde este grila cu 
salariile, asa cum spune legea salarizarii la art. 11 pe care il invocati, articol care contine si 
alin. 2 “Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii 
sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în 
anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV”, ori, dvs. trebuia sa veniti cu aceasta 
anexa facuta de legiuitor, nu de noi si trebuia sa o supunem dezbaterii. Noi, in momentul  
de fata, votam ceva orbeste. Nu stim, in clipa de fata, daca grila este in regula, daca sunt 
toate persoanele incluse sau nu. Cum stiu daca sunt de acord cu salariul lui X sau lui Y. 
legiuitorul spune ca trebuie sa existe raportul de specialitate si anexa la ceea ce votam, ori 
la data dezbaterii, nu avem aceste documente. Ulterior, veniti cu rapoartele, dar va solicit 
anexa. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Am rugamintea sa i se explice d-lui consilier, care nu a sesizat acest aspect in cadrul 
comisiei de specialitate, de ce a fost formulat astfel titlul proiectului de hotarare si unde 
este anexa cu salariile baza si cu coeficientii de ierarhizare, aflata pe site-ul institutiei, 
anexa care a stat la baza proiectului de hotarare. 
 
D-na Costea Roxana, sef Birou Resurse Umane, Salarizare: 
 
Proiectul de hotarare se refera la mentinerea salariilor si in mod firesc, mergem pe o 
grila pentru care s-a primit avizul in 2018 si nu este cazul sa mai existe o dezbatere. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Deci, am stabilit atunci si daca nu s-a mai modificat nimic, de ce am mai venit cu un 
proiect? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Incepand cu anul 2020, salariul minim pe economie este de 2230 lei, care, se inmulteste  
cu coeficientul fiecarei functii. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Vrem sa vedem anexa, nu votam pe site. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Va intreb, domnule consilier, de cate familii ocupationale din cadrul consiliului judetean 
si subordonatelor se ocupa consiliul judetean? 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
 Am sa ma documentez in sensul acesta, de fiecare data fac astfel, dar, deocamdata, 
initiatorul este presedintele consiliului judetean. 
Domna Costea, H.G. nr. 935/2019 privind stabilirea salariului minim pe economie, 
trebuie respectata si in privinta functionarilor publici si personalului contractual de la 
consiliul judetean? 
 
D-na Costea Roxana, sef Birou Resurse Umane, Salarizare: 
 
Trebuie respectata in masura in care bugetul ne permite. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
La toate proiectele, incepand de la proiectul cu nr. 18 si pana la proiectul nr. 23 ati 
invocat aceasta hotarare, ori aici veniti si spuneti cu totul altceva. Salarii nu putem sa 
votam pentru ca le-am stabilit deja, baza legala noua, pentru anul 2020, de asemenea, 
nu exista, de ce ati venit cu acest proiect? 
 
D-na Costea Roxana, sef Birou Resurse Umane, Salarizare: 
 
Sa stabilim mentinerea lor in plata. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
E firesc sa le mentinem, pentru ca le-am stabilit, asa cum spune legiuitorul. Odata 
stabilite le mai modificam atunci cand intervine ceva. 
 
D-na Costea Roxana, sef Birou Resurse Umane, Salarizare: 
 
Este acelasi lucru se intampla si in cazul persoanelor de demnitate publica, unde 
legiuitorul a spus ca se mentin la cuantumul celor din 2019. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Nu v-am intrebat intamplator, ci din cauza faptului ca, in raportul dvs. de specialitate 
spuneti ca “salariile de baza au fost stabilite”. Noi putem sa fim de acord sau nu, ori, dvs. 
veniti si spuneti ca salariile de baza au fost stabilite. Atunci, noi astazi de ce am mai fost 
convocati? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Daca dvs. considerati ca sunt atat de multe nereguli, aveti posibilitatea sa va adresati 
Institutiei Prefectului. 



19 
 

 

Datoria mea, ca si ordonator principal de credite, este aceea de a incadra cheltuielile de 
functionare in bugetul aprobat de Guvernul Romaniei. Nu putem sa intram cu o marire 
de salariu, proportional cu salariul minim pe economie, deoarece, bugetul local pe anul 
2020 este mai mic cu 47 milioane de lei. Este un buget asumat si trebuie sa impartim 
banii, astfel incat sa nu taiem salarii, ci sa le mentinem in plata la nivelul anului trecut. La 
institutiile subordonate, am actionat conform cresterii salariale de ¼, mai exact la familia 
ocupationala “cultura”, pentru echilibrare. Plecand de la niste cifre reale, am luat aceste 
decizii impreuna cu reprezentantii salariatiilor si comisiilor de specialitate, astfel incat sa 
nu existe disponibilizari sau taieri de salarii, ci sa mentinem in plata salariile existente. 
Exista acordul tuturor privind mentinerea grilelor de salarizare din anul 2019. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Nu contest acest fapt, dar dvs. nu respectati ceea ce invocati. Inteleg ca nu ati prezentat 
anexa. Ati facut cumva vreo simulare si ati sesizat paznicul sau soferul are un salariu 
mai mare decat cel al vicepresedintelui? Aveati ceva de ascuns?  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Vreau sa va precizez ca inainte de elaborarea acestui proiect de hotarare ne-am 
consultat si cu celelalte consilii judetene si in jur de 21 dintre acestea au dat acelasi gen 
de proiect de hotarare, asadar, mergem pe o practica unitara. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Am inteles ca v-ati consultat si cu alte consilii judetene, numai ca, presupun ca in cazul 
celorlalte consilii judetene mapele au fost complete. 
De la anexele lipsa discutia a ajuns in alta directie. Ati afirmat ca s-a modificat salariul 
minm pe economie, ori, salariile in plata au ramas aceleasi. Asadar s-au modificat 
coeficientii. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Nu. Mentinand salariile de baza si grila aferenta, nu ne-am legat de coeficienti. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Cand votezi ceva, trebuie sa vezi ceea ce votezi. Au mai fost astfel de situatii referitoare 
la mape incomplete. Raspundeti de materialele puse la dispozitie de consiliul judetean si 
dvs. in calitate de initiator. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
La mapa la mine exista toate documentele. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Atunci inseamna ca dl secretar face mape diferite. Dvs. aveti anexa? 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Nu, nu am anexa la proiect si nu este nevoie sa am acea anexa. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Rog sa se consemneze in procesul-verbal afirmatia domnului presedinte ca nu este 
nevoie sa avem anexa la acest proiect. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Noi solicitam anexa la acest proiect, pentru a putea merge mai departe si acum dar si in 
alte cazuri, pe viitor. 
 
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean: 
 
Discutam despre banii contribuabililor pe care dvs ii gestionati in calitatea dvs de 
ordonator principal de credite, dar, va spun ca inmultind doua sume diferite,  nu are cum 
sa iasa acelasi rezultat. 
In fiecare an, consiliul judetean a raportat atragerea de fonduri europene zero. Ati 
incercat sa cheltuiti banii destinati de Guvern consiliului judetean dar nu ati reusit.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Va contrazic. 
 
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean: 
 
Au fost sedinte publice, desi nu va pot spune sumele acum. Din cauza acestor 
contraperformante, este firesc ca Guvernul Romaniei sa aloce bani catre u.a.t.-urile care 
au avut performante. Daca dvs. nu ati reusit sa atrageti bani europeni si sa cheltuiti banii 
pe care ii aloca Guvernul nu inteleg de ce va plangeti ca nu ati avea bani suficienti. 
Diferenta este ca de data aceasta, Guvernul (PNL) respecta legile. Dvs ne propuneti 
acum la mapa, trecand dincolo de aspectele de forma, nu respecta legea salarizarii, pe 
care PSD si-a asumat-o si pe care tot PSD nu mai vrea sa o puna in aplicare. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Puteti sa o contestati la Prefectura. 
 
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean: 
 
Pana atunci, noi avem responsabilitatea votului. Toti consilierii trebuie sa voteze in 
cunostinta de cauza si sa-si  asume pentru ceea ce voteaza. Acest proiect de hotarare, 
in primul rand, nu respecta forma, in sensul ca lipseste o anexa, anexa este din 2018 iar 
noi cotam un proiect din 2020, iar in al doilea rand, nu trebuie sa inmultiti un salariu 
minim pe economie crescut, la 1 ianuarie 2020, cu acelasi coeficient din 2018 si sa va 
dea rezultatul din 2018. Ne-am uitat pe site, la proiectele din anii trecuti, iar coeficientii 
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au fost stabiliti pana in anul 2022. Daca noi nu modificam coeficientii si ii inmultim cu o 
suma mai mare, nu este clar ca rezultatul este altul? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Mergem pe principiul conform caruia, Guvernul a dat o ordonanta prin care a plafonat 
salariile demnitarilor valoarea din decembrie 2019. Am facut proiectul de hotarare dupa 
textul din ordonanta data de Guvern, folosind acelasi principiu pe care premierul 
Romaniei l-a folosit pentru stabilirea salariilor demnitarilor. 
 
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean: 
 
Dvs. stiti foarte bine ca ordonanta are caracter de lege, ori, noi aici nu dam hotarari care 
sa aiba caracter de lege. Noi respectam legile si le aplicam in consecinta. Din punctul 
meu de vedere ati gresit din punct de vedere procedural si legal. 
 
Dl Cirligea Florin-Eugen, consilier judetean: 
 
Se stie foarte bine ca atunci cand inmultim doua sume diferite cu o anumita cifra, obtinem 
doua sume diferite. Trebuia sa diminuam coeficientul. Despre asta este vorba. In al doilea 
rand, stiti cat s-a imprumutat Guvernul PSD pentru acest “dezmat” financiar? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
La fel si Guvernul actual. 
 
Dl Cirligea Florin-Eugen, consilier judetean: 
 
Toate aceste imprumuturi vor trebui platite. 
 
D-na Banica Carmen, consilier judetean: 
 
As vrea sa-l intreb pe dl consilier judetean Danaila care sunt acele judete care au primit 
mai multi bani la buget anul acesta? 
 
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:  
 
Observ ca au iesit discutii foarte mari pentru o eroare, sa-I spunem, referitor la faptul ca 
nu au fost depuse anumite documente la mapa. Cine se face responsabil pentru acest 
lucru? Este cineva sanctionat, pentru ca nu este prima data cand se intampla acest 
lucru. Pe domnul secretar putem sa-l sanctionam noi, atunci cand ii vom da calificativul. 
 
Dl  Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului 

Cu tot respectul pentru dvs., domnilor consilieri, am precizat, inainte de adoptarea ordinii 
de zi, existenta acestei deficiente. Codul administrativ imi permite ca aceasta deficienta 
sau  eroare sa o reglementam inainte de adoptarea ordinii de zi (art. 136, alin. 9). Mai 
mult, chiar daca ar fi lipsit un raport in totalitate, asa cum incercati sa sugerati, aveam 
dreptul deplin sa-l depunem astazi, intrucat, acelasi Cod administrativ, la alin. 10 
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prevede ca aceste rapoarte, pentru sedintele ordinare pot fi depuse in 30 de zile de la 
inscrierea pe ordinea de zi. 
 
D-l Vaduva Dumitru, consilier judetean:  
 
As vrea sa ma disculp, deoarece, nu aprobam salarii astazi, ci aprobam stabilirea 
salariului de altcineva. Conform legii « ordonatorii de credite au obligatia sa stabileasca 
salariile de baza…astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie 
in bugetul propriu » . Este vorba de art. 3, alin. 4. Mai departe, legiuitorul a mai stabilit 
niste principii pe baza carora se aplica aceasta lege, iar unul dintre acestea, la lit. h) 
vorbeste despre principiul sustenabilitatii financiare, in sensul stabilirii nivelului de 
salarizare  pentru personalul bugetar astfel incat sa se asigure respectarea plafonului cu 
cheltuielile de personal. De asemenea, art 11 mai precizeaza faptul ca ordonatorul de 
credite stabileste  salariile pentru personalul din administratie, inclusiv institutiile 
subordonate, in urma consultarii sindicatelor sau a reprezentantilor acestora. Dat fiind 
faptul ca a fost invocat si proiectul de hotarare de pe ordinea de zi vreau sa informez 
plenul ca au fost stabilite aceste principii, in sensul ca au existat acele consultari. 
Latitudinea stabilirii salariilor apartine ordonatorului de credite si nu consilierilor judeteni. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Si care mai este rolul nostru? 
 
D-l Vaduva Dumitru, consilier judetean:  
 
Aprobam stabilirea. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
*Dl consilier Danaila Alexandru a precizat faptul ca, la acest proiect consilierii judeteni 
din partea P.N.L. nu vor participa la vot. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 20 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind privind mentinerea pentru anul 2020 a salariilor de baza ale 
functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale 
“Administratie“ din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila, la nivelul 
aferent lunii decembrie 2019 a fost aprobat  cu 20 voturi “pentru”. Consilierii judeteni din 
partea P.N.L. nu au participat la vot. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

17. Proiect de hotarare privind mentinerea pentru anul 2020 a salariilor de baza 
ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale 
“ Administratie “ din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, la 
nivelul aferent lunii decembrie 2019 

 
Va rog, aveti cuvantul 
  
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Toate institutiile subordonate, ai caror reprezentanti se afla in sala, confirma faptul ca au 
adus rapoartele de specialitate. In acest context, solicit anexa Directiei Judetene de 
Evidenta a Persoanelor Braila. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Domnule consilier, este aceeasi situatie ca si la consiliul judetean. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Nu este acelasi lucru. V-am inteles punctul de vedere referitor la consiliul judetean. Toate 
celelalte institutii subordonate au depus toata documentatia  concluzionand ca trebuie sa 
respecte legea si ca atare, votam in cunostinta de cauza, dar in situatia de fata, la acest 
proiect,  ce votam? Unde este anexa? 
 
Dl  Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului 

In proiectul de hotarare  nu se mentioneaza anexa.  
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Am sa va explic de ce nu exista anexa. Toti ceilalti au facut proiectele conform HG nr. 
935/2019 de stabilire a salariului minim pe economie. Intreb, acest raport este un copy-
paste al celorlalte rapoarte? Ori, in cazul de fata se spune ca salariile de baza au fost 
stabilite astfel incat nivelul veniturilor salariale sa nu depaseasca nivelul indemnizatiei 
lunare a functiei de vicepresedinte a consiliului judetean. ati facut vreo simulare si ati 
vazut ca paznicul de acolo are mai mult decat dl vicepresedinte? 
 
D-na Costea Roxana, sef Birou Resurse Umane, Salarizare: 
 
Este vorba despre functiile de conducere. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Aveti vreun amendament la acest proiect? 
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Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, vorbim aici despre un proiect care  nu are raport de specialitate si 
care, spre deosebire de celelalte, nu are anexa. Va intreb care este legatura dintre salariile 
de baza ale angajatilor Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila cu salariul 
vicepresedintelui. La celelalte proiecte, doamna aplica o lege, respectiv HG nr. 935/2019, 
respectiv, inmultirea salariului minim brut pe anul 2020 cu coeficientii. Ce este diferit la 
acest proiect fata de celelalte? 
 
D-na Costea Roxana, sef Birou Resurse Umane, Salarizare: 
 
Aici se mentin salariile. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
In ce baza legala veti plati salariile angajatilor de la Directia Judeteana de Evidenta a 
Persoanelor? 
 
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean: 
 
Vreau sa afirmati in mod clar daca este nevoie de anexa la acest proiect de hotarare si 
sa ramana consemnat in procesul-verbal. 
 
D-na Costea Roxana, sef Birou Resurse Umane, Salarizare: 
 
Nu este nevoie, deoarece anexa a fost votata. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Sa fie consemnat in procesul verbal. 
 
Dl Burtea Fanel, consilier judetean: 
 
Vreau sa intreb si eu daca acele comisii de specialitate mai au vreun rol. Cei care vin 
aici si fac discutii care ar fi putut sa aiba loc in comisiile respective, sa fie sanctionati 
conform legii. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare.  
 
*Dl consilier Danaila Alexandru a precizat faptul ca, nici la acest proiect consilierii 
judeteni din partea P.N.L. nu vor participa la vot. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
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Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 20 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind mentinerea pentru anul 2020 a salariilor de baza ale 
functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale 
“Administratie“ din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, la nivelul 
aferent lunii decembrie 2019  a fost aprobat  cu 20 voturi “pentru”. Consilierii judeteni din 
partea P.N.L. nu au participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

18. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii 
publici si personalul contractual din cadrul Familiei Ocupationale „Administratie”din 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 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 stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul Familiei Ocupationale „Administratie”din Directia 
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat  in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

19. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala « Administratie » din cadrul Bibliotecii Judetene 
« Panait Istrati » 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 stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din 
familia ocupationala « Administratie » din cadrul Bibliotecii Judetene « Panait Istrati » 
Braila a fost aprobat  in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

20. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala “Administratie“ din cadrul Centrului Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale 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 stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din 
familia ocupationala “ Administratie “ din cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea 
si Promovarea Culturii Traditionale Braila a fost aprobat  in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

21. Proiectului de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala “Administratie” din cadrul Scolii Populare de 
Arte si Meserii “ Vespasian Lungu “ 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 stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din 
familia ocupationala “Administratie” din cadrul Scolii Populare de Arte si Meserii “ 
Vespasian Lungu “ Braila a fost aprobat  in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

22. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala “ Administratie “ din cadrul Filarmonicii “Lyra-
George Cavadia” Braila  
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, tin sa precizez faptul ca PNL nu este impotriva proiectelor de 
hotarare care indeplinesc macar conditiile de forma, fara sa mai discutam de conditiile 
de fond. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
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 stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din 
familia ocupationala “ Administratie “ din cadrul Filarmonicii “Lyra-George Cavadia” 
Braila a fost aprobat  in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

23. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului 
contractual din familia ocupationala “Administratie” din cadrul Muzeului Brailei “ 
Carol I” Braila  
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Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Ma adresez reprezentantului Muzeului Brailei “Carol I” Braila. Spre deosebire de alte 
institutii, dvs. ati avut anexa, chiar daca raportul de specialitate ne-a parvenit mai tarziu. 
Dar, intreb  daca ceasta anexa are vreo legatura cu Nomenclatorul prevazut in legea 
salarizarii, in baza caruia noi votam, la propunerea institutiei in cauza. D-na Costea, 
putem sa ne abatem de la acest Nomenclator si sa comutam functiile de pe o pozitie pe 
alta? 
 
D-na Costea Roxana, sef Birou Resurse Umane, Salarizare: 
 
Nu. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Anexa prezentata de dvs. si pe care noi trebuie sa o votam nu respecta Nomenclatorul 
functiilor, pct. IV, lit. A), Cap. II, Anexa 8. Exemplu: la pozitia 1 avem expert referent de 
specialitate si este trecut si consilierul juridic. Precizez ca este vorba despre acel 
concurs unde noi am aprobat angajarea unui consilier juridic I A, pentru ca este o 
diferenta intre consilier juridic si I A conform Nomenclatorului, ori, managerul institutiei il 
stabileste la prima pozitie desi ar trebui sa se situeze mai jos. Apoi, pune functia de 
sofer pe pozitia 2 si muncitorul calificat pe pozitia 3, cu acelasi salariu, ori, legea 
prevede ca „principiul ierarhiei este obligatoriu si nu pot fi doua salarii identice daca 
acestea se regasesc la pozitii diferite in nomenclator”? Ori, noi aici, avem doua salarii la 
fel. De asemenea, consilierul juridic I A nu este trecut plata, deci nu votam pentru 
dumnealui, in schimb, votam o functie, care, conform Nomenclatorului nu exista. Asadar, 
avem trecuta o functie gresita, in al doilea rand nu este trecuta functia pe care noi 
trebuie sa o avem in plata, apoi, functia de paznic este mutata pe ultimul loc, pe cand 
acesta, conform Nomenclatorului trebuie sa se regaseasca la pozitia 13. 
 
D-na Costea Roxana, sef Birou Resurse Umane, Salarizare: 
 
Este o propunere. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Daca noi suntem de acord cu aceasta grila ...aceasta contravine Nomenclatorului si legii 
de baza. 
Pentru aceste salarii, propun sa scoatem consilierul juridic, pentru ca noi nu il avem in 
plata si sa introducem consilier juridic I A, cel care a castigat concursul si este in plata 
in momentul de fata, iar ceilalti angajati sa respecte ierarhia din Nomenclator. Referitor 
la  anexa privind salariile, propun:  
pozitia 1 -expert si referent de specialitate, 
pozitia 2 -consilier juridic 1 A,  
pozitia 3 -paznic,  
pozitia 4 -sofer,  
pozitia 5 -muncitor calificat 
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Am mai solicitat si in sedintele anterioare institutiilor subordonate sa stabileasca toate 
functiile aflate in plata, in vederea aprobarii lor, pentru a nu mai fi nevoiti sa votam de 
fiecare data cand se creeaza sau dispare un post. Este un discofort de ambele parti si 
pentru cei care propuneti si pentru cei care trebuie sa votam. 
 
Concluzionand, amendamentul este acela de a trece in ordinea corecta functiile, 
conform Nomenclatorului prevazut de lege. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
De acord. 
 
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:  
 
As vrea sa intreb, toate aceste propuneri si discutii care apar in sedinta, nu trec mai intai 
prin Consiliul de administratie? Nu acolo sunt mai intai aprobate? 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Colegul nostru a afirmat anterior, ca, in conformitate cu legea, salariile le stabileste 
ordonatorul de credite. Asadar, nu noi stabilim salariile. V-ati bazat pe seful BRUS 
referitor la ideea ca nu este nevoie de anexa, si care ne spune acum ca este vorba doar 
despre o propunere, ori, ordonatorul de credite stabileste. Va bazati pe chestiuni 
neconforme cu legea  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Sunt conforme cu legea, avem toate avizele necesare, inclusiv din partea salariatilor. 
Supun la vot amendamentul propus de dl consilier Nechita Ovidiu. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Tinand cont de afirmatiile colegului referitoare la stabilirea salariilor, vreau sa precizez 
ca amendamentu, respectiv ordinea propusa este corecta, dar nu exista calculul corect. 
Nu avem o functie pentru consilier I A. 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Dat fiind faptul ca s-a produs o ruptura administrativa intre Muzeul Brailei si Consiliul 
Judetean, propun urmatorul amendament. Fara a perturba circuitul administrativ al 
bugetului pe care il vom vota luna viitoare, propun ca acest proiect de stabilire a 
salariilor sa aiba ca si la celelalte institutii salariul din luna decembrie, ramanand ca luna 
urmatoare dupa adoptarea hotararii in Consiliul de administratie la Muzeu sa hotaram. 
 
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean: 
 
Amendamentul d-lui consilier Nechita face referire la persoanele care au dreptul si 
obligatia sa stabileasca cuantumul salariilor, nu Consiliul Judetean. Sustinem 
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amendarea proiectului de hotarare pana la punerea lui in aplicare pana la momentul la 
care ordonatorul de credite de la Muzeu va indrepta lucrurile si va prezenta un proiect 
care respecta normele. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Dl consilier Nechita a propus alt amendament.  
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Domnul Nechita doar a atras atentia asupra a ceea ce ar trebui facut. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Supun la vot amendamentul d-lui consilier Nechita Ovidiu. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
 In urma dezbaterii, ii dau dreptate d-lui consilier Vaduva si anume, cel care poate sa 
faca aceasta propunere este ordonatorul de credite, respectiv dl Cindea. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Va retrageti amendamentul? 
 
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean: 
 
Tinem cont si de alte articole de lege, pe care poate ca nu le-am luat in calcul si ne 
asumam in consecinta propuneri in plenul Consiliului Judetean. Nu este nimic in 
neregula sa recunoastem ca mai existau anumite articole de care nu aveam cunostinta. 
Dl consilier ne-a atras atentia si ca atare, respectam legea in totalitate. 
 
Dl Vaduva Dumitru, consilier judetean: 
 
Sunt de acord cu propunerea d-lui consilier  Nechita Ovidiu privind ordinea, dar noi 
astazi, la acest proiect de hotarare votam stabilirea salariilor. Cu privire la stabilirea 
salariilor aveti vreo propunere? 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Paznicul trebuie sa aiba mai mult decat soferul. Asa spune legea. Doamna Costea, 
aceste salarii trebuie sa difere de la o functie la alta? Poate sa aiba cel de la pozitia 16 
un salariu mai mare decat cel de la pozitia 3? 
 
D-na Costea Roxana, sef Birou Resurse Umane, Salarizare: 
 
Nu. Difera in functie de studii si alte criterii. 
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Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Salariile sunt legate de ierarhie (…). Legea spune ca principiul ierarhiei este obligatoriu, 
nu pot fi doua salarii identice daca sunt la pozitii diferite in nomenclator.    
Paznicul, desi este situat mai sus din punct de vedere ierarhic, ia mai putin decat soferul 
si muncitorul calificat…. Pe ce criteriu il duc pe sofer mai sus? 
 
D-na Costea Roxana, sef Birou Resurse Umane, Salarizare: 
 
Atata timp cat legea ne da posibilitatea sa stabilim salariile… 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
In baza a ce? 
 
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean: 
 
Eu am vazut doua salarii identice pentru doua functii diferite. D-na Costea tocmai a 
afirmat ca doua functii aflate pe pozitii diferite nu pot fi identice. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Va rog sa nu ii atribuim d-nei Costea si ceea ce nu a spus.  
 
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean: 
 
In urma discutiilor, eu inteleg ca Muzeul nu prea are legatura cu ceea ce se intampla la 
Consiliul Judetean si fiecare face cam ceea ce crede el…Problema este ca dansii nu vin 
la discutii ci doar isi impun punctul lor de vedere si constatam cu stupoare ca cei care 
dau banii, in speta Consiliul Judetean nu are nici un cuvant de spus asupra entitatii pe 
care o conduce prin Consiliul de administratie. Sunt lucruri inadmisibile care ar trebui 
reglate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Va propun eu urmatorul amendament, respectiv sa schimbam forma, astfel:  
Expert si referent de specialitate, consilier juridic 1 A, sofer, muncitor calificat, paznic,  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
 
Voturi “pentru”: 20 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
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Amendamentul privind schimbarea ierarhiei din cadrul anexei la proiectul de hotarare 

privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din familia ocupationala 

“Administratie” din cadrul Muzeului Brailei “ Carol I” Braila, in ordinea: Expert si referent de 

specialitate, consilier juridic 1 A, sofer, muncitor calificat, paznic, a fost aprobat cu 19 voturi 

„pentru”. Consilierii judeteni din partea P.N.L. nu au participat la vot. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare amendat. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
 
Voturi “pentru”: 18 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 2 
 
Proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din 

familia ocupationala “Administratie” din cadrul Muzeului Brailei “ Carol I” Braila -amendat a 

fost aprobat  cu 18 voturi “pentru” si 2 abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii consilieri 

judeteni: Adetu Ionel si Botea Viorel. Consilierii judeteni din partea P.N.L. nu au participat 

la vot. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

24. Alte probleme. 
 
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului 
Judetean Braila, aveti cuvantul. 
 
La acest punct au luat cuvantul urmatorii consilieri judeteni: 
 
Dl Botea Viorel- a semnalat anumite nereguli referitoare la deontologia unor angajati ai 
Muzeului Braila, mai exact, nerespectarea termenelor unor lucrari adresate Consiliului 
Judetean Braila si a propus verificarea acestor aspecte si indreptarea situatiei. 

 
In aceeasi ordine de idei, in incheierea sedintei, dl Presedinte la randul sau a propus 
respectarea intocmai a tuturor prevederilor legale legate de conditiile de forma si fond, 
precum si respectarea teremenelor prevazute de lege in ceea ce priveste documentatiile. 

 
De asemenea, dl consilier Nechita Ovidiu a intrebat daca exista avizul consiliului de 
administratie al muzeului emis in data de 27.01.2020. 
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Dl Secretar General al Judetului a specificat ca nu exista o prevedere expresa a legii care 
sa consacre termenul de aviz al consiliului de administratie. 
 
In finalul sedintei dl consilier Nechita Ovidiu a mai semnalat faptul ca dl consilier Mortu 
Viorel nu avea dreptul sa participe la vot la proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor 
de baza ale personalului contractual din familia ocupationala “Administratie” din cadrul 
Muzeului Brailei “ Carol I” Braila, in calitatea sa de angajat al muzeului. 
 

 
 
 

 
         *      
                                             *          * 
 
 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 29 ianuarie 2020 .  
 
 
 
 

 
Intocmit, 

Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
 
 
               PRESEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

          
                    AL JUDETULUI, 

 
    CHIRIAC FRANCISK-IULIAN                    PRICEPUTU DUMITREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. M.- 2 ex. 
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