
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA   
  

  

PROCES VERBAL   

al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din 

data de 29 noiembrie 2022   
  

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

ln conformitate cu pr,evederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019  

privind   

Codul administrativ, prin adresa nr.26616/23.11.2022, transmisa fiecarui consilier judetean  

in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.591/23.11.2022, a fost  

convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 29 noiembrie 2022.   

ln urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 24 de consilieri  

judeteni   

din 30 in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. ln total, la sedinta sunt 25 

de  membri din 31, total.   

Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Botea Viorel, Broasca Virginia,  

Bucalau   

Alexandru, Chivu Mirela, Dumitru Aurel si Lungu Danut.   

La sedinta au fost invitati: Directorul General al Directiei Generale de Asistenta   

Sociala si Protectia Copilului Braila, Managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila,  

Managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale  

Braila, Managerul Bibliotecii Judetene „Panait Istrati" Braila, Directorul Directiei   

Administratie Publica, Contencios, Directorul Adjunct al Directiei Administratie Publica,  

Contencios, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul   

Adjunct al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul Directiei   

Tehnice si Lucrari Publice, Arhitectul sef, Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare, Seful  

Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice.din cadrul aparatului  

de specialitate al Consiliului Judetean Braila.   

Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019  

privind  Codul administrativ, dau cuvantul secretarului general al judetului, pentru a supune 

la vot  procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 12  

octombrie 2022 respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila  

din data de 31 octombrie 2022. Domnule secretar, aveti cuvantul.   

 

D-l Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului:   
  

  

Domnule presedinte, domnilor vicepresedinti, doamnelor si domnilor consilieri, dupa 

redactare, procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data 

de 12 octombrie 2022, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean 

Braila din data de 31 octombrie 2022 au fost puse la dispozitia dumneavoastra. Pana in 

prezent nu s-au primit observatii, propuneri de modificare sau completare ale acestora, 

motiv pentru care va propun aprobarea lor in forma redactata.   



  

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

Supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de  

19 septembrie 2022.   

Cine este "pentru"?   

Cine este "impotriva"?  Abtineri?   

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "împotriva ": 0   

Abtineri: 0   

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 12  

octombrie 2022 a fost aprobat in unanimitate.   

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

  

Supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de  

31 octombrie 2022   

  

Cine este "pentru"?   

Cine este "impotriva"?  Abtineri?   

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 octombrie   

2022 a fost aprobat in unanimitate.   

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

Fata de ordinea de zi convocata va propun in conformitate cu art. 135 alin 8 din   

Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, suplimentarea ordinii de zi 

cu  urmatoarele proiecte de hotarare, care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv  

comisiilor de specialitate in format electronic .   
  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 3 la  

Contractul nr. 294/14.12.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si  

administrare a Statiei de Transfer lnsuratei, Depozitul Ecologic si Statiei de Sortare  

Ianca din cadrul "Sistemului de management Integrat al Deseuri/or in judetul Braila"  

incheiat cu S.C. FCC ENVIRONMENT ROMAN/A S.R.L., avand ca obiect prelungirea  

perioadei de mobilizare - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al  

Consiliului Judetean Braila   



  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 4 la  

Contractul nr. 203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si  

administrare a statiei de sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din  

cadrul "Sistemului de management Integrat al Deseuri/or in judetul Braila" incheiat 

cu S.C. BRAI-CATA S.R.L., avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare - 

initiat   

de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila   

3. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de 
consultanta,  asistenta juridica si reprezentare, pentru anul 2023 - initiat de domnul 
Francisk Iulian  Chiriac  presedinte  al  Consiliului  Judetean  Braila  Supun 
la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare enuntate.   

Cine este "pentru"?   

Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0  

Suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 29 noiembrie a fost aprobata in  

unanimitate.   

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

Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind  

Codul administrativ, va propun spre aprobare urmatoarea ordine de zi :   

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

Spitatului Clinic Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac  

presedinte al Consiliului Judetean Braila   

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila  

nr.198123. 08.2022 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   

3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila  

nr.53/31.03.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului  

de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea   

Culturii Traditionale Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului  

Judetean  Braila   

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.256I31  octombrie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei 

Generale  de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac  presedinte al Consiliului Judetean Braila   

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a sumelor cu destinatia  

cheltuieli de transport si cazare, efectuate de adoptator/familia adoptatoare cu domiciliul in  

judetu/ Braila, in vederea participarii la procedura potrivirii practice cu un copil avand  

domiciliul in alt judet - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului   



Judetean  Braila   

6. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pentru 

evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile pentru  

anul fiscal 2023 la nivelul judetului Braila - initiat de domnul Francisk Julian Chiriac  

presedinte al Consiliului Judetean Braila   

7. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti 

pentru  anul 2023 - initiat de domnu/' Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila   

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantelor care au acces la locuintele  

destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in  

solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte si a Listei  

de reparatie, etapa VIII - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului   

Judetean  Braila   

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr. 212022 la "Contractul de  

delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale În Judeţul  

Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit şi Întreţinere căi publice În Municipiul Brăila"  

numărul 360/07.06.2022 şi acordarea unui mandat special domnului Francisk - Iulian  

Chiriac, reprezentant de drept al Judeţului Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, În calitate 

de   

Preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "EGO DUNĂREA" Brăila SĂ  

SEMNEZE Actul adiţional nr. 212022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 

al   

Consiliului  Judetean  Braila   

1O. Proiect de hotarare privind incetarea dreptului de folosinta gratuita a Asociatiei de  

Dezvoltare lntercomunitara de Utilitati Publice "Braila Gaz", asupra spatiului in suprafata de   

91,35 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.3A - corp 2, proprietate publica 

a   

judetului Braila si preluarea acestuia in administrarea Consiliului Judetean Braila - initiat de  

domnul Francisk Julian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila   

11. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor active fixe (Corp C17 si partial  Corp 

C18), situate in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, din domeniul public in  domeniul 

privat al Judetului Braila, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii  acestora 

- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila  12. 

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.1 la Hotararea Consiliului  

Judetean Braila nr.240/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de  

proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului  

judetean DJ 2028 - traseu: Latinu-Gurguieti-Sihleanu-Scortaru Nou-Gemenele-Movila  

Miresii-Tepes Voda- Urleasca si completarea datelor de identificare in inventarul 

domeniului   

public al judetului Braila, ca urmare a inregistrarilor sistematice in sistemul integrat de  

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

13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului "  

Teren extravilan comuna Vadeni" apartinand domeniului public al judetului Braila, ca 

urmare  a dezmembrarii in loturi a unor imobile si inscrierea acestora in cartea funciara - 

initiat de  domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila   

14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a bunului Nava 

de  pasageri "Ovidiu I", apartinand domeniului privat al Judetului Braila, ca urmare a 

finalizarii  proiectului "Turism si educatie - o noua cale de cunoastere a zonei pescaresti a 

Judetului  Braila" - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 

Braila   



15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a imobilului "  

Stafie de Sortare si Stafie de Tratare Mecanico Biologica (MBT) Vadeni", Judetul Braila,  

apartinand domeniului public al Judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac  

presedinte al Consiliului Judetean Braila   

16. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin  

domeniului privat al Judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al   

Consiliului  Judetean  Braila   

17. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care  

apartin domeniului public si privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian   

Chiriac  presedinte  al  Consiliului  Judetean  Braila   

18. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 

2022  si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si  

estimarile pe anii 2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al   

Consiliului  Judetean  Braila   

19. Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unităţilor de Învăţământ  

preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor şi cadrelor  

didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele scolare, competitiile, concursurile nationale  

şi internaţionale, precum si in domeniul performantelor scolare - Media 1O la examenul de  

bacalaureat - În anul şcolar 2021-2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte  

al Consiliului Judetean Braila   

20. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 3 la Contractul 

nr.  294114.12.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a Stafiei 

de  Transfer lnsuratei, Depozitul Ecologic si Stafiei de Sortare Ianca din cadrul "Sistemului 

de  management Integrat al Deseurilor in judetul Braila" incheiat cu S. C. FCC 

ENVIRONMENT   

ROMAN/A S.R.L., avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare - initiat de domnul   

Francisk  Iulian  Chiriac  presedinte  al  Consiliului  Judetean  Braila   

21. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 4 la Contractul 

nr.  203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a stafiei de  

sortare si a stafiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul "Sistemului de  

management Integrat al Deseurilor in judelui Braila" incheiat cu S.C. BRAI-CATA S.R.L.,  

avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare - initiat de domnul Francisk Iulian   

Chiriac  presedinte  al  Consiliului  Judetean  Braila   

22. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta,  

asistenta juridica si reprezentare, pentru anul 2023 - initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac  presedinte  al  Consiliului  Judetean  Braila   

23. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului  Braila, 

pe primele 9 luni ale anului 2022  24. Alte probleme   
  

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata   

Cine este "pentru"?   

Cine este   

"impotriva"?  Abtineri?   

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   



Ordinea de zi, suplimentata, a sedintei ordinare din data de 29 noiembrie 2022 a fost  

aprobata in unanimitate.   

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

ln consecinta, pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari.   

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

Spitatului Clinic Judetean de Urgenta Braila   

  

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?   

Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
 

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0  

Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitatului  

Clinic Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate.   

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

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila  

nr.198/23.08.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale  

Bibliotecii   

Judetene "Panait Istrati" Braila   

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

  

Cine este "pentru"?   

Cine este  "impotriva"?   

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.198/23.08.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii  
Judetene "Panait Istrati" Braila a fost aprobat in unanimitate.   

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



3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila  

nr.53/31.03.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a  

Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru  

Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila   

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?   

Cine este "impotriva"?  Abtineri?   

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila  
nr.53/31.03.2022 privind apr,obarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului  
de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea  
Culturii Traditionale Braila a fost aprobat in unanimitate.   

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

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila  

nr.256131 octombrie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale  

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila   

Daca sunt obseNatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?  

 Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.256I31  

octombrie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale  

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate.   

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

5. Proiect de hotarare. privind aprobarea Procedurii de acordare a sumelor cu  

destinatia cheltuieli de transport si cazare, efectuate de adoptator/familia 

adoptatoare   



cu domiciliul in judetul Braila, in vederea participarii la procedura potrivirii practice  

cu un copil avand domiciliul in alt judet   

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?   

Cine este "impotriva"?  

 Abtineri?   
 

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

Proiectul de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a sumelor cu destinatia  

cheltuieli de transport si cazare, efectuate de adoptator/familia adoptatoare cu domiciliul in  

judetul Braila, in vederea participarii la procedura potrivirii practice cu un copil avand  

domiciliul in alt judet a fost aprobat in unanimitate.   

Dl. Francisk Iulian Chiriac,;, presedinte al Consiliului Judetean Braila:   

6. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole,  

pentru evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura,  

valabile pentru anul fiscal 2023 la nivelul judetului Braila   

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?   

Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?  
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "împotriva ": 0   

Abtineri: 0  

Proiectul de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pentru  

evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile pentru  

anul fiscal 2023 la nivelul judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.   

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

7. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti  

pentru anul 2023   

Daca sunt observatii sau propuneri:  Daca 

nu, supun la vot proiectul de hotarare   



Cine este "pentru"?  

 Cine este  "împotriva"?  

Abtineri?   
 

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "împotriva ": 0   

Abtineri: 0  

Proiectul de hotarare privind privind stabilirea pretului mediu la masa verde de pe pajisti  

pentru anul 2023 a fost aprobat in unanimitate.   

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

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantelor care au acces la  

locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei 

de  prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala 

pentru  Locuinte si a Listei de reparatie, etapa VIII   

 

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?   

Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
 

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0  

Abtineri: 0   

Proiectul de hotarare privind aprobarea Listei solicitantelor care au acces la locuintele  

destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in  

solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte si a Listei  

de reparatie, etapa VIII a fost aprobat in unanimitate.   

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

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr. 212022 la "Contractul  

de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale În 

Judeţul Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit şi intreţinere căi publice in  

Municipiul Brăila" numărul 360/07.06.2022 şi acordarea unui mandat special 

domnului   

Francisk - Iulian Chiriac, reprezentant de drept al Judeţului Brăila prin Consiliul  

Judeţean B!ăila, in calitatew de Preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare 

lntercomunitară   

"ECO DUNAREA" Brăila SA SEMNEZE Actul adiţional nr. 2/2022   

Daca sunt observatii sau propuneri:   



Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?   

Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?  
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr. 212022 la "Contractul de  

delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale În Judeţul  

Brăila şi activităţii de măturat, spălat, stropit şi Întreţinere căi publice În Municipiul Brăila"  

numărul 360107.06.2022 şi acordarea unui mandat special domnului Francisk - Iulian  

Chiriac, reprezentant de drept al Judeţului Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, În calitate  

de Preşedinte al Asociaţiei' de Dezvoltare lntercomunitară "EGO DUNAREA" Brăila SA  

SEMNEZE Actul adiţional nr. 212022 a fost aprobat in unanimitate.   

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

10. Proiect de hotarare privind incetarea dreptului de folosinta gratuita a  Asociatiei 

de Dezvoltare lntercomunitara de Utilitati Publice "Braila Gaz", asupra  spatiului in 

suprafata de 91,35 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua Buzaului  nr.3A - corp 2, 

proprietate publica a judetului Braila si preluarea acestuia in  administrarea 

Consiliului Judetean Braila   

Daca sunt observatii sau propuneri:  Daca 

nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?  

 Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
 

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   
 

Proiectul de hotarare privind incetarea dreptului de folosinta gratuita a Asociatiei de  

Dezvoltare lntercomunitara de Utilitati Publice "Braila Gaz", asupra spatiului in suprafata de   

91,35 mp din imobilul situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.3A - corp 2, proprietate publica  

a judetului Braila si preluarea acestuia in administrarea Consiliului Judetean Braila a fost  

aprobat in unanimitate.   

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

11. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor active fixe (Corp C17 si  partial 

Corp C18), situate in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, din domeniul  public 



in domeniul privat al judetului Braila, in vederea scoaterii din functiune,  valorificarii 

si casarii acestora   

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?  

 Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
 

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

Proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii unor active fixe (Corp C17 si partial Corp  

C18), situate in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, din domeniul public in domeniul  

privat al judetului Braila, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii acestora a  

fost aprobat in unanimitate.   

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

12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.1 la Hotararea  

Consiliului Judetean Braila nr.240/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a  

dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe  

tronsoane, a drumului judetean DJ 2028 - traseu: Latinu-Gurguieti-Sihleanu-Scortaru  

Nou-Gemenele-Movila Miresii-Tepes Voda- Urleasca si completarea datelor de  

identificare in inventaru, domeniului public al judetu/ui Braila, ca urmare a  

inregistrarilor sistematice in sistemul integrat de cadastru   

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Dl. Capatana Marian, consilier Judetean:   

Domnule Presedinte, am citit proiectul de hotarare, este in regula, este normal, este legal.  

lntrebarea mea se refera la partea aceasta de drum Judetean care traverseaza o localitate 

si anume, partea de amenajari, partea de amenajari, de iluminat, cine se ocupa de toate  

acestea, pe parte de intravilan?   

Dl. Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila:   

Primaria respectiva.   

Dl. Capatana Marian, consilier Judetean:   

Va multumesc.   

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

nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare, localitate   



Cine este "pentru"?   

Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.1 la Hotararea Consiliului  

Judetean Braila nr.240/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de  

proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului  

judetean DJ 202B - traseu: Latinu-Gurguieti-Sihleanu-Scortaru Nou-Gemenele-Movila  

Miresii-Tepes Voda- Urleasca si completarea datelor de identificare in inventarul  

domeniului public al judetului Braila, ca urmare a inregistrarilor sistematice in sistemul  

integrat de cadastru a fost aprobat in unanimitate.   

  

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

  

13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale  

imobilului " Teren extravilan comuna Vadeni" apartinand domeniului public al  

judetului Braila, ca urmare a dezmembrarii in loturi a unor imobile si inscrierea  

acestora in cartea funciara   

  

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?   

Cine este "împotriva"?  Abtineri?   

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0 
   

Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului "  
Teren extravilan comuna Vadeni" apartinand domeniului public al judetului Braila, ca  
urmare a dezmembrarii in loturi a unor imobile si inscrierea acestora in cartea funciara a  
fost aprobat in unanimitate.   

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

  

14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a bunului  

Nava de pasageri "Ovidiu I", apartinand domeniului privat al judetului Braila, ca  

urmare a finalizarii proiectului "Turism si educatie - o noua cale de cunoastere a  

zonei pescaresti a judetului Brai/a"   



  

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?   

Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a bunului Nava de  

pasageri "Ovidiu I", apartinand domeniului privat al judetului Braila, ca urmare a finalizarii  

proiectului "Turism si educatie - o noua cale de cunoastere a zonei pescaresti a judetului  

Braila" a fost aprobat in unanimitate.   

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

15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a imobilului  " Statie 

de Sortare si Statie de Tratare Mecanico Biologica (MBT) Vadeni", Judetul  Braila, 

apartinand domeniului public al Judetului Braila   
  

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?  Cine 

este   

"impotriva"?   

Abtineri?   
 

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0  

Abtineri: 0  

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii valorii de inventar a imobilului " Stafie 

de  Sortare si Stafie de Tratare Mecanico Biologica (MBT) Vadeni", Judetul Braila, 

apartinand  domeniului public al Judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.   
  

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

  

16. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care  

apartin domeniului privat al judetului Braila   
  

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   



  

Cine este "pentru"?   

Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

Proiectul de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin  

domeniului privat al Judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.   

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

  

17. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor  

care apartin domeniului public si privat al judetului Braila   

Cine este "pentru"?  

 Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care  

apartin domeniului public si privat al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.   

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

18. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe  anul 

2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul   

2022 si estimarile pe anii 2023-2025   

La acest proiect urmeaza sa fie facut un amendament al carui continut v-a fost transmis pe  

e-mail.   

*PROPUNERE DE AMENDAMENT 

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al iudetului Braila, pe 

anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de lnvestitii Publice pe 

anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025, inscris la punctul 18 pe ordinea de zi a 

sedintei ordinare din data de 29.11.2022 

Prin adresa nr. 33.738123.11.2022, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub 

nr.26729/24.11.2022,   



Administratia Judeteana a Finantelor Publice Braila ne aduce la cunostinta ca, in baza 

prevederilor art.25, fit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 160/18.11.2022 (anexa 3), sumele defalcate 

din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuieli/or descentralizate la nivelul 

judetului Braila pe anul 2022 s-au majorat cu suma de 1.733 mii lei, din care 1.222 mii lei 

pentru finantarea servici/or sociale din sistemul de protectie a copilului, 431 mii lei pentru 

finantarea masurilor de protectie de tip centre de zi si centre rezidentiale pentru persoane 

adulte cu handicap, 31 mii lei pentru finantarea "Programului pentru scoli al Romaniei" si  

49  mii  lei  pentru  finantarea  burselor  elevilor   din 

invatamantul special.   

Cu adresa 467380/22.11.2022 Ministerul Finantelor a repartizat influentele in trimestrul IV 

a.c.   

Avand in vedere acest aspect, este necesara cuprinderea acestor sume in bugetul propriu 

al judetului pe anul 2022, respectiv in b u g e t_ual paratului de specialitate al Consiliului 

Judetean Braila (31 mii lei), Centrului Scolar de Educatie lncluziva Braila (49 mii lei) si 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (1.653 mii lei).   

Modul de repartizare a acestor sume in cadrul bugetului aparatului de specialitate al 

Consiliului   

Judetean Braila, Centrului Sco/ar de Educatie lncluziva Braila si Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului, precum si alte implicatii asupra proiectului de 

hotarare depus anterior, va fi prezentat in raportul directiei de specialitate.   

  

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

Avand in vedere cele prezentate, supun aprobarii propunerea de amendament la proiectul  

de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila, pe anul 2022, si  

estimarile pe anii 2023-2025, înscris la punctul 18 pe ordinea de zi a sedintei ordinare din  

data de 29.11.2022.   

  

Cine este "pentru"?  

 Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "împotriva ": 0  

Abtineri: 0   

Propunerea de amendament la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu  

al judetului Braila, pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de 

lnvestitiiPublice pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025, inscris la punctul 18 pe  

ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.11.2022 a fost aprobat in unanimitate.   

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

  

Supun la vot proiectul de hotarare amendat   



Cine este "pentru"?  

 Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 17   

Voturi "împotriva ": 0   

Abtineri: 8   

Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 

estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si estimarile  

pe anii 2023-2025 a fost aprobat cu 17 voturi "pentru" si 8 abtineri. S-au abtinut de la vot  

urmatorii consilieri judeteni:Capatana Marian, Cirligea Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu  

Stavarel, Necoara Anamaria, Pricop Cristian, Varga Vasile-Constantin si Vlad Pascale  

Daniela.   

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

19. Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unităţilor de invăţământ  

preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor şi  

cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele scalare, competitiile,  

concursurile nationale şi internaţionale, precum si in domeniul performantelor  

scalare - Media 10 la examenul de bacalaureat- in anul şcolar 2021-2022   

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

  

Cine este "pentru"?  

 Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

Proiectul de hotarare privind acordarea de granturi unităţilor de Învăţământ preuniversitar  

de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor şi cadrelor didactice cu  

rezultate deosebite la olimpiadele scalare, competitiile, concursurile nationale şi 

internaţionale, precum si in domeniul performantelor scalare - Media 10 la examenul de  

bacalaureat- În anul şcolar 2021-2022 a fost aprobat in unanimitate.   

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

20. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 3 la  

Contractul nr. 294/14.12.2021 - Delegare a gestiunii. serviciului de operare si  

administrare a Statiei de Transfer lnsuratei, Depozitul Ecologic si Statiei de Sortare  

Ianca din cadrul "Sistemului de management Integrat al Deseurilor in judetul Braila"  

incheiat cu S.C. FCC ENVIRONMENT ROMAN/A S.R.L., avand ca obiect prelungirea  

perioadei de mobilizare   



  

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?  

 Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   
  

Proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 3 la Contractul nr.  

294/14.12.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a Stafiei de  

Transfer lnsuratei, Depozitul Ecologic si Stafiei de Sortare Ianca din cadrul "Sistemului de  

management Integrat al Deseurilor in judetul Braila" incheiat cu S. C. FCC ENV/RONMENT  

ROMAN/A S.R.L., avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare a fost aprobat in  

unanimitate.   

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

21. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 4 la  

Contractul nr. 203/28. 09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si  

administrare a statiei de sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din  

cadrul "Sistemului de management Integrat al Deseurilor in judetul Braila" incheiat 

cu  S.C. BRAI-CATA S.R.L., avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare   
  

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   

Cine este "pentru"?   

Cine este  "împotriva"?  

Abtineri?   
  

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "impotriva ": 0   

Abtineri: 0   

Proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 4 la Contractul nr.  

203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a stafiei de  

sortare si a stafiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul "Sistemului de  

management Integrat al Deseurilor in judelui Braila" incheiat cu S. C. BRAI-CATA S.R.L.,  

avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare a fost aprobat in unanimitate.   

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

22. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de  consultanta, 

asistenta juricJica si reprezentare, pentru anul 2023   



  

Daca sunt observatii sau propuneri:   

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare   
  

Cine este "pentru"?  

 Cine este  "impotriva"?  

Abtineri?   
 

Situatia voturilor:   

Voturi "pentru": 25   

Voturi "împotriva": 0   

Abtineri: 0   

Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, asistenta  

juridica si reprezentare, pentru anul 2023 a fost aprobat in unanimitate.   

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

 Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al  Judetului 

Braila, pe primele 9 luni ale anului 2022   
  

Va rog, aveti cuvantul   

23. Alte probleme   

Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului  

Judetean Braila, aveti cuvantul.   

Dl. Capatana Marian. consilier Judetean:   

Domnule Presedinte, stimati colegi, am rugamintea ca la urmatoarea sedinta de consiliu  

Judetean, la punctul "Diverse" sa avem o discutie pe un raport al A.T.O.P. Se pare ca  

fenomenul circulatiei si folosirii drogurilor a fost scapat din mana, mai ales in municipiu.  

Rugamintea mea este ca intr-o luna de zile sa avem un raport, sa stim exact ce se intampla  

cu acest flagel. Stiu ca acest lucru priveste DIICOT, dar totusi as dori ca toti factorii implicati  

in tot ceea ce inseamna combaterea infractionalitatii sa ne spuna cateva cuvinte despre  

acest lucru si mai ales, sa ni se spuna ce este de facut, pentru ca nu mai este timp sa  

asteptam. Va multumesc.   

Dl. Vilsan Dorei, consilier Judetean:   

As vrea sa precizez ca ATOP monitorizeaza activitatea I.P.J. Braila. Referitor la consumul  

de droguri din Braila, dupa um bine stiti, in primavara am convocat o sedinta la care au  

participat procurorul DIICOT si setul Serviciului de combatere a actiunilor organizate. Voi  

intocmi un raport pentru saptamana viitoare, cu tot ceea ce s-a discutat in sedinta  

respectiva.   

 

 



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

  

As avea rugamintea sa aveti invitati si de la Agentia Antidrog, pentru ca este foarte  

important sa avem un raport foarte laborios si cu masuri care trebuie luate, in primul rand.   

Daca nu mai sunt alte discutii, inainte de inchiderea sedintei, as vrea sa va invit pe data de 

1 decembrie la ora 9,50 pe platoul din fata Palatului Administrativ, pentru a participa la  

manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei.   

  

*   

*                     *  

  

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei ordinare 

a Consiliului Judetean Braila din data de 29 noiembrie 2022.   
  

 Intocmit, 
Hazaparu Marinela 

 

 

 

    PRESEDINTE,    SECRETAR GENERAL          

AL JUDETULUI,   

Francisk Iulian Chiriac        Priceputu Dumitrei   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P V. 2 ex.   


