
1 
 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES-VERBAL  
  

al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 28 februarie 2022 

 
 

Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin adresa nr.4345/22.02.2022, transmisa fiecarui consilier judetean in 
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.77/22.02.2022, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 28 februarie 2022. 
 
 Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr-o platforma 
online de videoconferinta. 
 
 Cvorumul / participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea consilierilor judeteni 
prezenti sincron prin platforma online de videoconferinta. 
 
 In urma verificarii conectarii pe platforma rezulta ca la sedinta sunt prezenti 30 de 
consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, 31 de participanti. 
 
 La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios,  
Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul Adjunct al 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul executiv al Directiei Tehnice 
si Lucrari Publice, Arhitectul sef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Braila. 
 
   Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, dau cuvantul  secretarului general al judetului, pentru a supune la vot 
procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 ianuarie 2022 
si respectiv procesele verbale ale sedintelor extraordinare din data de 07 ianuarie 2022 si 17 
ianuarie 2022 ale Consiliului Judetean Braila. Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
Dl. Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
Domnule presedinte, domnilor vicepresedinti, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, 
procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 ianuarie 2022 
si respectiv procesele verbale ale sedintelor extraordinare din data de 07 ianuarie 2022 si 17 
ianuarie 2022 ale Consiliului Judetean Braila au fost puse la dispozitia dumneavoastra. Nu s-
au primit propuneri de modificare sau completare ale acestora, motiv pentru care va propun 
aprobarea lor in forma redactata.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 ianuarie 2022. 
Cine este “pentru”? 
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Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 ianuarie 2022, a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 07 ianuarie 2022. 
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 07 ianuarie 2022, a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 17 ianuarie 2022. 
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 17 ianuarie 2022, a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele 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 
urmatorul proiect de hotarare care a fost transmis consilierilor judeteni, respectiv comisiilor de 
specialitate in format electronic. 

 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila si Judetul Galati, prin Consiliul Judetean Galati, incheiat in 
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vederea realizarii proiectului “ Aeroport  Regional Galati – Braila” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare enuntat. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:  31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Propunerea de suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea 
protocolului de colaborare judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila si Judetul 
Galati, prin Consiliul Judetean Galati, incheiat in vederea realizarii proiectului“ Aeroport  
Regional Galati – Braila” a fost aprobata in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

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

1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.258/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean 
Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr.198/26.09.2019 privind aprobarea  contractului cadru de inchiriere si a 
cunatumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte 
destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru anul anterior- 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare 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 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului de Asistenta Maternala Profesionista, organizat in cadrul 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 modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 
275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de 
carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de 
specialitate ale administratiei publice- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de 
actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale Unitatilor 
Administrativ Teritoriale: Marasu si Unirea- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 



4 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “ Reabilitarea Sectiei Unitate Primire 
Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean 
nr.183/26.09.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru 
realizarea obiectivului “ Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei, pentru anul 2022, a judetului Braila 
prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii “ 
Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de asociere 
intre Judetul Braila si Municipiul Braila nr.303/16.11.2018- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului 
situat in Municipiul Braila, Piata Poligon nr.4, apartinand domeniului public al Judetului 
Braila, administrat de catre Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila- initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.2 din Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.202 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea inscrierii in cartea 
funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real 
masurate, ale drumului judetean: DJ 203 R – traseu: Ulmu ( DJ 203 N ) – Ciresu – 
Batogu – Ionesti – Liscoteanca – Valea Calmatui – DN 21 si completarea datelor de 
identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.192 din 12 decembrie 2008 privind trecerea din domeniul public al judetului Braila si 
administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul privat al judetului Braila si 
administrarea Consiliului Judetean Braila, a suprafetei de 61610 mp teren, situata in 
vecinatatea lacului Blasova, comuna Frecatei si aprobarea concesionarii acesteia, in 
scopul realizarii “Zonei de agrement Blasova” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2022 a 
UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est si 
Sud – judetele Galati, Braila, Calarasi si Ialomita - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023-2025- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare judetul Braila, prin 
Consiliul Judetean Braila si Judetul Galati, prin Consiliul Judetean Galati, incheiat in 
vederea realizarii proiectului “ Aeroport  Regional Galati – Braila” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

16. Raport anual asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, 
pentru anul 2021. 

17. Raport de activitate Comisia pentru protectia copilului Braila pe anul 2021 
18. Rapoprt de activitate D.G.A.S.P.C. Braila pe anul 2021 
19. Alte probleme. 
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Va rog, daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata, asa cum a fost enuntata 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi suplimentata a fost aprobata in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr.258/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila 
 
Stimati consilieri, va rog sa faceti propuneri pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila: 
 
*Din partea grupului P.N.L., dl consilier Bucalau Alexandru il propune pe dl consilier Lungu 
Danut. 
 
**Din partea grupului P.S.D. dl vicepresedinte Epureanu Ionel face precizarea ca, in sedinta 
anterioara a fost desemnat deja un membru din partea grupului P.S.D. in cadrul Consiliului de 
Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila, context in care, grupul P.S.D. nu va 
face nicio propunere. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Am rugamintea catre dvs. ca pana la primirea si completarea e-mail-urilor cu buletinele de vot 
sa continuam dezbaterea proiectelor de hotarare cuprinse in ordinea de zi.  
Supun la vot aceasta propunere: 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
S-a votat in unanimitate propunerea de continuare a dezbaterilor simultan cu operatiunea de 
votare. 
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*Dupa dupa incheierea operatiunii de votare si a procesului de numarare a voturilor pentru 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, situatia se prezinta astfel: 
 
Dl consilier judetean Lungu Danut a obtinut 23 de voturi “pentru”, voturi “impotriva” -2 si 6 
consilieri judeteni  nu au votat.. 
 
Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti a fost desemnat in calitate de  reprezentant al 
Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta 
Braila, d-l consilier judetean Lungu Danut. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr.198/26.09.2019 privind aprobarea  contractului cadru de inchiriere si 
a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru 
Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru 
anul anterior 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.198/26.09.2019 privind aprobarea  contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor 
pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti 
din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru anul anterior a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei 

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

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului de Asistenta Maternala Profesionista, organizat in cadrul Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, 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 de Asistenta Maternala Profesionista, organizat in cadrul Directiei Generale de 

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

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului 
Judetean nr. 275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum 
lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de 
specialitate ale administratiei publice 
 
Va rog, aveti cuvantul  
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, ne puteti spune si noua care este situatia masinilor aflate in subordinea 
aparatului Consiliului Judetean Braila si monitorizarea prin G.P.S. a acestora? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Toate masinile au G.P.S. de foarte mult timp si toate sunt monitorizate. La fel se va intampla si 
cu cele care urmeaza sa fie achizitionate. Totul se poate verifica. Nu am renuntat nici la 
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contractul pentru G.P.S., nici la cuantumul cotei de combustibil alocat anterior pe fiecare luna, 
pentru toate autovehiculele, inclusiv cele aflate in serviciul institutiilor subordonate. 
 
Daca nu mai sunt alte intrebari, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 
275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti 
pentru autovehiculele aflate in dotarea  aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, 
institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale administratiei publice a fost 
aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale 
de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale 
Unitatilor Administrativ Teritoriale: Marasu si Unirea 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de actiune 
privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale Unitatilor Administrativ 
Teritoriale: Marasu si Unirea a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea Sectiei 
Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul  
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Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind  modificarea prevederilor Hotararii Consiliului 
Judetean nr. 183/26.09.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de 
proiect pentru realizarea obiectivului “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” 

 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul hotarare privind  modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean nr. 
183/26.09.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru 
realizarea obiectivului “Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei, pentru anul 2022, a judetului 
Braila prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si 
exploatarii “Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului 
de asociere intre Judetul Braila si Municipiul Braila nr. 303/16.11.2018 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  



10 
 

Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 10 
  
Proiectul hotarare privind aprobarea contributiei, pentru anul 2022, a judetului Braila prin 
Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii “Patinoarului 
artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de asociere intre Judetul Braila si 
Municipiul Braila nr. 303/16.11.2018 a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 10 abtineri. S-au 
abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -
Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela 
-Andreia, Pricop Cristian si Varga Vasile-Constantin 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10.  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in Municipiul Braila, Piata Poligon nr. 4, apartinand domeniului public 
al Judetului Braila, administrat de catre Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in 
Municipiul Braila, Piata Poligon nr.4, apartinand domeniului public al Judetului Braila, 
administrat de catre Biblioteca Judeteana “Panait Istrati” Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.2 din Hotararea 
Consiliului Judetean Braila nr. 202 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea inscrierii in 
cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de 
teren real masurate, ale drumului judetean: DJ 203 R – traseu: Ulmu ( DJ 203 N ) – 
Ciresu – Batogu – Ionesti – Liscoteanca – Valea Calmatui – DN 21 si completarea datelor 
de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila 
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Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, va rog sa ne lamuriti daca aici veti intabula dreptul de proprietate al 
Consiliului Judetean Braila numai pe suprafata drumului si acostamentul de 70 de cm sau din 
proprietate in proprietate? 
Va rog sa se consemneze in procesul verbal de sedinta. 
 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Am avut aceasta discutie si observ ca sunteti portavocea unui primar P.N.L. Intabulam ceea ce 
se afla in proprietatea Consiliului Judetean Braila.  
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Intabulati din proprietate in proprietate sau intabulati doar drumul si acostamentul? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule consilier, daca imi veti da voie sa termin, veti intelege. 
Consiliului Judetean Braila intabuleaza doar dreptul de proprietate al sau pentru realizarea 
acestui obiectiv pe fonduri europene. Este vorba despre tot drumul judetean 203, drum care nu 
a mai fost refacut de foarte mult timp. Daca dvs. sau vreun coleg al dvs. aveti dubii asupra 
intabularii dreptului de proprietate, aveti toate parghiile la dispozitie: atacarea in instanta sau 
sa va indreptati catre Institutia Prefectului pentru verificarea legalitatii acestui proiect de 
hotarare. Va spun ca acest lucru nu ar face decat sa blocheze acest proiect, asa cum de 
fiecare data incercati ca, prin anumite mijloace sa va opuneti unor initiative. Am incredere in 
specialistii care au cadastrat/intabulat acest drum si mergem mai departe cu acest proiect. 
Tot ceea ce inseamna proprietate a Consiliului Judetean si a judetului Braila trebuie facut. 
Avem aceeasi situatie si pe drumul Gulianca-Racovita-Gradistea-Sutu-Ianca, unde se pot face 
tot felul de parteneriate intre u.a.t.-uri si Consiliul Judetean Braila pentru realizarea 
obiectivelor. Nu cred ca intram in dreptul de proprietate, asa cum isi doresc unele persoane. 
Tot ceea ce apartine judetului Braila trebuie intabulat si cadastrat. Exista si persoane care 
blocheaza unele proiecte pe fonduri europene. Am sa revin asupra acestei afirmatii.   
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”:22  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 9 
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Proiectul hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.2 din Hotararea Consiliului Judetean 
Braila nr.202 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului 
de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale drumului 
judetean: DJ 203 R – traseu: Ulmu ( DJ 203 N ) – Ciresu – Batogu – Ionesti – Liscoteanca – 
Valea Calmatui – DN 21 si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public 
al judetului Braila a fost aprobat cu 22 de voturi „pentru” si 9 abtineri. S-au abtinut de la vot d-
nii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu 
Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia, Pricop Cristian si Varga 
Vasile-Constantin. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr.192 din 12 decembrie 2008 privind trecerea din domeniul public al judetului 
Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul privat al judetului Braila 
si administrarea Consiliului Judetean Braila, a suprafetei de 61.610 mp teren, situata in 
vecinatatea lacului Blasova, comuna Frecatei si aprobarea concesionarii acesteia, in 
scopul realizarii “Zonei de agrement Blasova” 
 
Va rog, aveti cuvantul  
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, m-am uitat pe proiectul de hotarare, iar intreaga documentatie care sta la 
baza acestuia, inclusiv documentatia privind comisia si regulamentul de concesiune este  de 
acum 10 ani. 
Propun refacerea documentatiei, deoarece persoanele respective nu mai fac parte din 
Consiliul Judetean Braila, iar proiectul de hotarare sa fie scos de pe ordinea de zi. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In primul rand, proiectul de hotarare nu poate fi scos de pe ordinea de zi, atata timp cat a fost 
votat. 
In al doilea rand, vorbim despre o hotarare a Consiliului Judetean Braila care este valabila. Nu 
mai veniti cu stereotipuri pentru a incerca sa blocati lucrurile. Ne-am asumat dezvoltarea acelei 
zone pentru a aduce sume importante la bugetul Consiliului Judetean Braila, sume pe care sa 
le investim ulterior in partea de sanatate si infrastructura. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Este vorba de legalitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In ceea ce priveste nelamuririle privind legalitatea, revin si va spun ca aveti toate parghiile pe 
care le puteti folosi in acest sens. 
 
Daca nu mai sunt observatii, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
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Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 10 
  
Proiectul hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.192 din 
12 decembrie 2008 privind trecerea din domeniul public al judetului Braila si administrarea 
Consiliului Judetean Braila, in domeniul privat al judetului Braila si administrarea Consiliului 
Judetean Braila, a suprafetei de 61.610 mp teren, situata in vecinatatea lacului Blasova, 
comuna Frecatei si aprobarea concesionarii acesteia, in scopul realizarii “Zonei de agrement 
Blasova” a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 10 abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii 
consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, 
Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia, Pricop 
Cristian si Varga Vasile-Constantin 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 
2022 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est si 
Sud – judetele Galati, Braila, Calarasi si Ialomita 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2022 a UAT 
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru infrastructura de transport de interes strategic, in zona de Est si Sud – judetele Galati, 
Braila, Calarasi si Ialomita a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 
2022 si estimarile pe anii 2023-2025 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
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Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 10 
  
Proiectul hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023-2025 a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 10 abtineri. S-au abtinut 
de la vot d-nii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, 
Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -
Andreia, Pricop Cristian si Varga Vasile-Constantin 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare judetul Braila, 
prin Consiliul Judetean Braila si Judetul Galati, prin Consiliul Judetean Galati, incheiat 
in vederea realizarii proiectului “ Aeroport  Regional Galati – Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
 
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, stimati colegi, va multumesc pentru ca mi-ati permis sa am aceasta 
interventie. In primul rand as dori sa-i felicit pe toti cei care au participat la realizarea  unei 
dorinte vechi a brailenilor, confirmata si prin Strategia de dezvoltare durabila a judetului Braila. 
Totodata, as vrea sa demontez si o minciuna care a persistat in spatiul public timp de mai multi 
ani si a fost perpetuata de catre administratia Ghe. Bunea Stancu, in sensul ca la Ianca s-ar fi 
putut realiza un aeroport civil. Opinia publica trebuie sa cunoasca faptul ca atunci cand a fost 
dat in administrare aerodromul de la Ianca Consiliului Judetean Braila, in acea H.G. se spunea 
foarte limpede ca persoana juridica care va exploata acel aeroport, in situatia in care statul 
roman are nevoie de aeoport, paraseste imediat utilitatea si lasa lucrurile asa cum au fost la 
momentul preluarii. Revenind, trebuie spus ca acel aerodrom are o importanta strategica si 
asa va ramane: nu s-a construit si nu se va construi niciodata acolo un aeroport civil. 
A doua interventie ii vizeaza pe acei eurosceptici care, in ultima perioada, folosind anumite 
metode, invrajbesc oamenii si aici ma refer la evenimentele din Ucraina, mai exact, la vizita 
premierului Romaniei si ministrului M.A.P.N., cand anumite persoane au mers acolo doar 
pentru a huidui si nu pentru a oferi niste solutii la aceasta problematica ingrozitoare. 
Acest aeroport Braila-Galati se va realiza si cu fonduri europene, nu numai cu fonduri proprii. 
In incheiere as vrea sa ne rugam impreuna sa fie pace, ca sa putem indeplini tot ceea ce ne-
am propus si sa traversam impreuna cu bine toate aceste momente cumplite. Va multumesc. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu este vorba doar de aeroport, mai avem si alte proiecte comune regionale, dincolo de 
dreptul de administrare si dreptul de proprietate. Sunt reguli pe care trebuie sa le indeplinim 
pentru a obtine fonduri europene si trebuie sa fim solidari. Oamenii doresc ca aceste drumuri 
sa fie facute si ca atare trebuie sa mergem mai departe. Se vad lucruri importante facute de 
noi si lumea asteapta in continuare lucruri marete de la noi si ca atare, trebuie sa fim deschisi 
la minte. 
Cele doua mari proiecte, atat drumul expres care leaga Galati-Braila de Slobozia pana la 
Chiciu, drum strategic foarte important pentru braileni si pentru galateni cat si aeroportul 
Galati-Braila sunt dorite de atat de galateni cat si de braileni. Am ajuns la concluzia ca doar 
impreuna le putem efectua, iar banii pusi impreuna de cele doua consilii judetene vor ajuta la 
studiile de fezabilitate, iar partea de finanatare se va realiza din fonduri europene sau din alte 
surse. Suntem pe un drum bun in ceea ce priveste marile proiecte pe infrastructura pe zona de 
sud-est a tarii si sa ne bucuram ca marea majoritate a acestora sunt pe raza judetului Braila.  
Ma refer si  la drumul expres Galati-Braila-Buzau, drumul expres Galati- Braila-Focsani. Toate 
aceste obiective vor aduce cu siguranta investitori, ceea ce va duce la o crestere a nivelului de 
trai atat al brailenilor cat si al galatenilor. Nu ma abat sub nicio forma de la acest traseu si mi-l 
asum in totalitate sau vi-l asumati in totalitate prin votul dvs. Mi-as dori totodata ca acest vot al 
dvs. sa nu fie influentat de anumite persoane, dar este dreptul dvs. de alegere si va ramane 
consemnat in procesele verbale si in hotararile pe care le-ati votat. 
Ii rog pe colegii mai vechi care au mai multa experienta in administratie sa le explice si celor 
mai noi aspectele legate de metodologia si modul in care se desfasoara sedintele de consiliu 
judetean si sa citeasca mai atent proiectele de hotarare, pentru a discuta la obiect. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, referitor la proiectul de hotarare referitor la drumul judetean si intabularea 
dreptului de proprietate  a Consiliului Judetean, stiti foarte bine ca la un moment dat acolo se 
vorbeste de 17,60 mp latime...acest lucru insemna din proprietate in proprietate. Daca dvs. 
intabulati dreptul de proprietate asupra intregii suprafete, primariile nu vor mai putea face 
investitii cu privire la podetele celor care au proprietati in zona. Au fost discutii in tara de acest 
gen foarte multe, unde s-au facut drumurile, iar dupa aceea apa venea  in curtile oamenilor, 
deoarece acestia nu puteau sa-si faca podetele respective. Am considerat ca atat primariile 
respective, cat si Consiliul Judetean sa incheie  un acord privind racordarea proprietatilor 
respective la drumul judetean. Dvs. tot incercati sa dati vina pe noi, cei de la P.N.L. ca sesizam 
aceste lucruri. In sedinta extraordinara trecuta eu am propus aceasta asociere pentru aeroport, 
iar dvs. mi-ati spus ca nu inteleg administratia. Faptul ca nu va raspund de fiecare data la 
jigniri, asta nu inseamna ca nu vreau binele comunitatii. Este bine sa incercam sa avem mai 
mult respect unul fata de celalalt. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule consilier, in primul rand nu v-am jignit. Daca doriti sa fiti artizanul aeroportului Braila-
Galati, nu am nimic impotriva. 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Nu conteaza paternitatea ideii. Suntem aici pentru binele comun. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Asocierea nu se putea face decat in momentul in care partile si-au dat acordul, iar aceasta 
asociere nu dateaza de cand ati propus dvs. ci este gandita de foarte mult timp din punct de 
vedere strategic, de patru judete. Suntem cea mai mare asociere pe un astfel de proiect. 
Referitor la drumuri, Consiliul Judetean impreuna cu u.a.t.-urile poate sa faca tot felul de 
protocoale, dar in acest proiect se tine cont si de refacerea podetelor si trotuarelor. Dvs. 
insistati pe dreptul de proprietate, dar ma gandeam ca prin prisma profesiei veti manifesta mai 
multa larghete. Nu va jignesc si nu v-am jignit niciodata, doar mi-as dori sa va aplecati mai 
mult asupra proiectelor de hotarare. Se pare ca va aflati pe o nisa mai mult politica decat 
administrativa, ceea ce nu va face bine. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Eu as fi vrut sa va spun sa incepem votul pentru proiectul de hotarare nr. 15, iar la „Diverse” sa 
imi permiteti sa iau cuvantul. 
 
Supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 31  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare judetul Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila si Judetul Galati, prin Consiliul Judetean Galati, incheiat in vederea realizarii 
proiectului “ Aeroport  Regional Galati – Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

16. Raport anual asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului 
Braila, pentru anul 2021 
 

17. Raport de activitate Comisia pentru protectia copilului Braila pe anul 2021 
 

18. Rapoprt de activitate D.G.A.S.P.C. Braila pe anul 2021 
 

19.  Alte probleme 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
In primul rand, doresc sa multumesc colegilor pentru votul acordat. Referitor la proiectul la 
care ati afirmat ca P.N.L. nu doreste absorbtia de fonduri, era vorba doar de proprietate si am 
observat ca de-a lungul drumului respectiv exista diferente privind cadastrul si intrebarea era 
daca s-au prins in acel proiect de hotarare inclusiv aceste santuri si podete de acces catre 
proprietatile cetatenilor. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Bineinteles ca au fost prinse, tocmai de aceea ne-au si fost cerute clarificari in acest sens. Si 
in proiectul anterior au fost prinse acostamentele, podetele, santurile si trotuarele. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Referitor la proiectul de hotarare „Blasova” si acea propunere de contract de concesiune am 
vrut doar sa atragem atentia ca, probabil, din greseala, a fost introdus in documentatie 
cdocumentul vechi, cel din 2008. Vreau sa-mi spuneti daca este sau nu in regula, pentru ca 
stiu ca atunci cand s-a votat acea comisie si cand s-a votat acel proiect am fost prezent si 
vreau sa stiu daca din punct de vedere juridic este normal sa luam de baza acel proiect, care 
contine nume care nu mai sunt de actualitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Aveti atasat la acest proiect si raportul de specialitate al Compartimentului juridic si raportul de 
specialitate al Directiei economice, dar si semnatura Secretarului General al Judetului privind 
legalitatea. Nimeni nu ar fi semnat fara a fi convins ca sunt indeplinite toate conditiile de 
legalitate. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, nu am spus ca nu am incredere in aparatul de specialitate. Eu doar am 
intrebat, daca nu s-a strecurat cumva cumva o greseala, atasandu-se la proiectul de hotarare 
acel contract de concesiune din 2008, cu numele Presedintelui de Consiliu Judetean de la 
vremea respectiva. 
 
Dl. Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
Domnilor consilieri, daca citim cu atentie titlul proiectului de hotarare, acesta explica totul. Este 
vorba despre aprobarea modificarii hotararii din 2008 si ca atare, pentru lamurire, a fost 
atasata inclusiv documentatia care a stat la baza acelei hotarari. Se modifica date ale 
suprefetei de teren de 61.610 mp si atat. Nu este nicio incalcare. Nu trebuie sa intervenim 
asupra hotararii vechi. Asa a fost documentatia de la vremea aceea, iar acum, in baza datelor 
noi, modificam printr-o noua hotarare. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Propunere de modificare a hotararii doar pentru teren, nu si pentru contractul de concesiune? 
 
Dl. Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
Absolut tot. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Nu s-a introdus contractul de concesiune cu noile date, dar nu mai intram in amanunte, 
probabil ca nu am inteles noi bine. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Am o rugaminte la dvs. referitor la Punctul „Diverse” si proiectele de hotarare care au fost 
votate: as dori ca acest gen de discutii sa le purtam in cadrul comisiilor de specialitate si nu 
dupa ce au fost votate. Aceste lamuriri le puteati primi anterior sedintei. 
Daca nu mai sunt alte discutii, as vrea sa le multumesc tuturor institutiilor si celor implicati care 
au fost foarte bine organizati in rezolvarea situatiei vecinilor nostri ucraineni, atat pe parte de 
municipiu, cat si la nivel de judet. Marea lor majoritate sunt in tranzit, dar suntem pregatiti si 
pentru cei care au probleme. 
 
   Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 februarie 2022. 
 
 
 
 
 

  Intocmit, 
 

              Hazaparu Marinela 

 
  
 
 
 
 
 

      PRESEDINTE,                             SECRETARUL GENERAL 
                                                                                                 AL JUDETULUI, 

 
            Chiriac Francisk-Iulian                     Priceputu Dumitrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V.- 2 ex. 


