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CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 09 ianuarie 2023 
 
 

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

 
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 

privind Codul administrativ, prin adresa nr. 392/06.01.2023, transmisa fiecarui consilier 
judetean in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.05/06.01.2023, 
a fost convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 09.01.2023. 

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 
de consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 28  de 
membri, din totalul celor 31 membri in functie.     

Lipsesc domnii consilieri judeteni: Capatana Marian, Orzaru  Vasile si Pricop 
Cristian. 
 La sedinta au fost invitati: Directorul Executiv al Directiei Administratie Publica, 
Contencios,  Directorul Executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara, Directorul Executiv 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 repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, 
destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 
2023 si a sumelor estimate pe anii 2024- 2026 - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila. 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
sectiunii de dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 2022, din excedentul 
bugetar al anilor precedenti  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, va propun spre aprobare ordinea de zi. 
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Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Ordinea de zi  a sedintei extraordinare din data de 09.01.2023 a fost aprobata in 
unanimitate.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, 
destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 
2023 si a sumelor estimate pe anii 2024- 2026 

 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, asa cum am spus si in sedintele trecute, vad ca a devenit o 
practica sa dati bani doar primariilor P.S.D. In acest proiect de hotarare este vorba 
despre doua drumuri: unul in comuna Galbenu si celalalt in comuna Tufesti, ambele cu 
primari P.S.D. Spuneti-ne si noua care sunt criteriile in ceea ce priveste finantarea. 
Banuiesc ca nu sunt asfaltate toate drumurile din comunele P.N.L.   
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Trebuie sa se depuna o cerere la Consiliul Judetean Braila si finantarea se face in 
functie de aceasta cerere. Intrebati primarii P.N.L. daca au depus vreo cerere de 
finantare la Consiliul Judetean pentru drumuri comunale. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Sunt primari P.N.L care asteapta bani si nu le-au fost alocate sume pentru reabilitare 
drumuri. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Asteapta probabil, dar daca nu depun cerere. Unii au depus cereri pe “Anghel Saligny”, 
altii nu au depus…Incercam sa rezolvam si drumurile comunale. Sunt criterii pe care 
dvs. nu le intelegeti. 
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Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Criteriile prin care dvs. dati acesti bani sunt partinitoare. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Aceasta este parerea dvs. 
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
 
*Dl consilier judetean Orzaru Vasile a semnalat faptul ca s-a conectat la platforma 
online de sedinta. In acest moment la sedinta participa 29 de membri. 
 
Cine este “pentru”?  
Cine este “impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  21 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri: 8 
 
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii 
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2023 si a sumelor estimate 
pe anii 2024- 2026 a fost aprobat cu 21 de voturi “pentru” si 8 voturi abtineri. S-au 
abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea Eugen, Cortez 
Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut,  Necoara Anamaria, Vlad Pascale Daniela -
Andreia, si Varga Vasile Constantin.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
sectiunii de dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 2022, din excedentul 
bugetar al anilor precedenti   
 
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”: 21  
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri: 8 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de 
dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 2022, din excedentul bugetar al anilor 
precedenti a fost aprobat cu 21 de voturi “pentru” si 8 voturi abtineri. S-au abtinut de la 
vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea Eugen, Cortez Vasile, 
Dorobantu Stavarel, Lungu Danut,  Necoara Anamaria, Vlad Pascale Daniela -Andreia, 
si Varga Vasile Constantin.  
 
 
 

* 
                                                  *     * 
 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac - presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
 
   Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile 
sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 09 ianuarie 2023. 
 
 
 
 

Intocmit, 
Hazaparu Marinela 

 

 
 
 
 
 
    PRESEDINTE,        SECRETAR  GENERAL  

       AL JUDETULUI,  
 
Chiriac Francisk-Iulian          Priceputu Dumitrel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V. 2 ex. 


