
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES VERBAL 

al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 16 aprilie 2021 

 
 

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.7683/14.04.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.93/14.04.2021, a fost convocat Consiliul 
Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 16 aprilie 2021. 
 
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  29 de consilieri 
judeteni din totalul de 30 in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, la 
sedinta sunt  30  de participanti.   
 
Nu este prezent deocamdata dl. consilier judetean Cirligea Eugen. 
 
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios si Directorul 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Braila si Presedintele Asociatiei Handbal Club Dunarea Braila.  
 
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 aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat 

intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si 
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila,  aprobat prin Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr. 217/31.08.2020 cu modificarile ulterioare, incheiat pentru 
realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de 
proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: 
infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri 
de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)” - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a 
Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club 
“Dunarea pe anul 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
 

Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi  
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  



  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 16 aprilie 2021 
fost aprobata in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat 
intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si Unitatea 
Administrativ Teritoriala Judetul Braila,  aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila 
nr. 217/31.08.2020 cu modificarile ulterioare, incheiat pentru realizarea proiectului „Sprijin 
la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv 
variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice 
(tabere scolare)” 
 
Acest proiect de hotarare se referea la reabilitarea DJ 203 R, in sensul ca se mareste valoarea 
nerambursabila cu aproape 13 miliarde lui vechi. 
 
Daca exist comentarii, aveti cuvantul: 
 
* D-nii consilieri judeteni Chivu Mirela si Burtea Fanel au semnalat faptul ca la acest proiect de 
hotarare nu participa la vot. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat intre 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si Unitatea Administrativ 
Teritoriala Judetul Braila,  aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 217/31.08.2020 
cu modificarile ulterioare, incheiat pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est 
pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: 
infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, 
infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, 
centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)” a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. D-nii 
consilieri judeteni Chivu Mirela si Burtea Fanel nu au participat la vot. 
 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 



 

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a 
Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “Dunarea pe 
anul 2021 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, de la inceput va spun ca votez „pentru”, dar as avea nevoie de doua lamuriri, 
poate gresesc si va rog sa ma corectati: avem hotararea nr. 13/2020 conform careia Consiliul 
Judetean Braila va aloca suma de 400.000 lei, iar in 28 ianuarie conform HCJ nr. 16/2021, 
respectiv hotararea 39 din 26 februarie 2021 noi am decis sa alocam suma de 300.000 lei. Intr-
adevar, scrie „partial”. Sa inteleg ca astazi dam suma integrala sau alocam 300.000 iar ulterior 
vom aloca restul pana la 400.000 lei? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Astazi aprobam contributia pentru anul 2021. Sumele alocate in lunile ianuarie si februarie se 
scad. Ceea ce am aprobat, 1/12 se refera la contributia pe care am acordat-o in anul 2020. Asa 
spune legea. Echivalentul a ceea ce s-a alocat in ianuarie si februarie va fi scazut din suma totala 
de 4 milioane lei, suma care se aloca esalonat, pe trimestre, mai exact 1.000.000/trimestru. Se va 
scadea din trimestru I suma aferenta lunilor ianuarie si februarie si se va da diferenta ramasa care 
revine trimestrului I. Se vor depune documentele justificative care vor fi verificate de catre directia 
economica pentru fiecare trimestru. 
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
As mai aveao o intrebare pe care as vrea sa o adresez cuiva de la H.C. „Dunarea”. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Va rog, puteti sa va adresati d-lui  Caranica George. 
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
As vrea sa stiu daca statutul clubului a mai fost actualizat. Ceea ce avem noi transmis de la 
Consiliul Judetean dateaza cu ani in urma... 
 
Dl.  Caranica George, presedinte H.C.”Dunarea”: 
 
Am sa verific si in cel mult o zi va voi transmite ultima actualizare. 
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
O alta remarca pe care vreau sa o fac este sa acordati atentie GDPR-ului (Regulamentul General 
privind Protectia Datelor). 
 
Dl.  Caranica George, presedinte H.C.”Dunarea”: 
 
Aveti dreptate domnule consilier, numai ca in raport cu Consiliul Judetean si cu Primaria 
Municipiului Braila noi nu putem modifica datele sau sa folosim anonimatul pentru ca vorbim 



despre un asociat al clubului si este normal ca datele sa fie transmise catre autoritati asa cum 
sunt in acte. Mai departe, institutiile pot interveni daca ele considera de cuviinta. 
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Multumesc frumos. 
 
* D-l consilier judetean Negru Marius-Catalin a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu 
participa la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a Consiliului 
Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “Dunarea pe anul 2021 a fost 
aprobat cu 29 de voturi „pentru”. D-l  consilier judetean Negru Marius-Catalin nu a participat la 
vot. 

         *      

                                             *          * 

   Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 16 aprilie 2021. 
 
 

   Intocmit, 
 
             Hazaparu Marinela 
 
 
 

 
 
               PRESEDINTE                                                          SECRETAR GENERAL  
           
  
  

        AL JUDETULUI,  

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


