
                                
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

                           PROCES-VERBAL 
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 14 aprilie 2020 
 

 
 Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  

 
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, prin adresa nr.7750/13.04.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 97/13.04.2020, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 14 aprilie 2020. 
 
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 apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 28 membri din 33 membri in 
functie. 
 
Lipsesc urmatorii consilieri judeteni: Danaila Zaharia Alexandru, Da Ros Mario-Spiridon, 
Chiru Laurentiu, Enuta Ionel si Draghincescu Simona. 
 
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si 
Directorul Adjunct al Directiei Administratie Publica, Contencios, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila si dl secretar general al judetului. 
 
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului: 
 
Domnule presedinte, fac precizarea ca sunt intrunite toate conditiile legale pentru 
desfasurarea in conditii normale a sedintei. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

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

1. Proiect de hotarare privind   rectificarea bugetului propriu de venituri si 
cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a 
Programului de investitii publice pe anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 
2. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si 
serviciilor publice subordonate- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Daca sunt observatii sau propuneri referitoare la ordinea de zi a sedintei 
 
Daca nu sunt, supun la vot ordinea de zi. 

 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Ordinea de zi sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 14 aprilie 2020 
a fost aprobata in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al 
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de 
investitii publice pe anul 2020 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Aici as vrea sa fac eu un comentariu: asa cum am precizat si vineri, cand am avut sedinta 
extraordinara, sunt bani alocati pentru 50 de paturi si 15 bucati de injectomate pentru Spitalul 
Judetean de Urgenta, din bugetul de dezvoltare.  
 
*Dl consilier Da Ros Mario Spiridon a semnalat faptul ca este conectat la platforma online de 
videoconferinta. In acest moment, la sedinta participa 29 de consilieri judeteni. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 

 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
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Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului 
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe 
anul 2020 a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
2.Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean 
Braila nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor 
publice subordonate 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
As dori sa precizez ca, asa cum am procedat si in cazul I.S.U. „Dunarea” si Directia Generala 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a facut o solicitare pentru cele 3 micobuze 
pe care le are in dotare, tinand cont si de Ordonanta militara nr. 8/2020, pentru a transporta 
personalul carantinat si pentru aprovizionarea cu alimente. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:  
 
Este normal ceea ce ati mentionat si sunt de acord cu adresa Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila care invoca acea Ordonanta militara nr. 8/2020, dar nu 
pot sa fiu de acord cu Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu Public si 
Privat din care citez: ”...conform anexei, incepand cu luna aprilie 2020 si pana la incheierea 
starii de urgenta, dupa care se va reveni la consumul aprobat anterior.” Nu este corect, 
tinand cont de faptul ca noi votam astazi... Amendamentul meu este ca la art. nr. 1 sa fie 
scris „incepand cu data de 14 aprilie 2020”, pentru ca noi astazi luam hotararea si nu putem 
sa dam bani anterior datei cand luam hotararea.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Se spune „incepand cu luna aprilie”. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:  
 
„Incepand cu luna aprilie” inseamna intai aprilie, nu este o minciuna. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Luna aprilie poate sa fie si pe data de 30. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:  
 
Luna aprilie incepe pe data de intai. Va rog frumos si asa este legal, ca sa dam o hotarare 
corecta, aceasta trebuie sa intre in vigoare in data cand a fost aprobata. Peste tot se face 
lucrul acesta, nu putem sa dam o alta data. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Tot in luna aprilie suntem. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:  
 
Este corect, numai ca la art. 1 trebuie sa mentionam „incepand cu data de 14 aprilie” , adica 
data de astazi, cand luam o hotarare si sunt intru totul de acord. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Supun la vot amendamentul propus de dl consilier Nechita Ovidiu, de modificare a art. 1 la 
proiectul de hotarare, mai exact, introducerea sintagmei „incepand cu data de 14 aprilie”. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 5 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  24 
 
Amendamentul propus de dl consilier Nechita Ovidiu, de modificare a art. 1 la proiectul de 
hotarare nr. 2, mai exact, introducerea datei de 14 aprilie nu a fost aprobat.  
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:  
 
Inteleg ca dvs. veti deconta bani din trecut. 
 
Dl Dumitru Aurel, consilier judetean:  
 
Nu, ci incepand cu data de 14 aprilie, de cand este aprobata hotararea. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Domnule consilier, s-a supus la vot amendamentul, iar daca aveti o problema, adresati-va 
Institutiei Prefectului. Va reamintesc ca acelasi tip de hotarare l-ati votat in cazul I.S.U. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:  
 
Domnule presedinte, eu va aduc la cunostinta ca, in momentul de fata riscati sa blocati un 
lucru care este normal sa se intample. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Hotararea este legala si putem sa efectuam platile. 
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Dl Lungu Danut, consilier judetean:  
 
Domnule presedinte, D.G.A.S.P.C. Braila detine si un microbuz Renault. Aici nu s-a 
suplimentat deloc cota de combustibil? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Am cerut doamnei director sa suplimenteze cota de motorina/benzina la masinile pe care 
dumneaei le considera ca fiind necesare, in vederea suplimentarii cotei. Aceasta a fost 
solicitarea. Nu eu organizez lucrurile acolo, dansa stie foarte bine ceea ce are de facut. 
 
Dl Botea Viorel, consilier judetean:  
 
Domnule presedinte, stimati colegi, pun si eu o intrebare vis-a-vis de amendamentul 
colegului nostru, dl Nechita Ovidiu: avand in vedere faptul ca aceasta alocare se face 
conform hotararii de astazi, din data de 14 aprilie, logic, banii incep sa curga din aceasta 
data, nu din data de intai aprilie, nu? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Banii sunt virati din momentul in care a fost adoptata hotararea. 

Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:  
 
Modificati si scrieti „1 aprilie”. 

Dl Botea Viorel, consilier judetean:  
 
Nu ai cum sa folosesti o suma de bani, decat din momentul in care a fost aprobata, nu ai 

cum sa o folosesti din martie, de exemplu. De aceea intreb, atata timp cat se voteaza in data 

de 14 aprilie, incepand de astazi, aceste sume de bani se pot utiliza in scopul respectiv. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare initial. 

 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  1 
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Proiectul de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Braila 

nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul 

lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate a 

fost aprobat cu 28 de voturi “pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean 

Nechita Ovidiu. 

 
 
         *      
                                             *          * 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 14 aprilie 2020. 
 
 
 
 
 
 
               PRESEDINTE,                      SECRETAR GENERAL 

          
                      AL JUDETULUI, 

 
    CHIRIAC FRANCISK-IULIAN                       PRICEPUTU DUMITREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V-2 ex. 


