
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES VERBAL  
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 4 octombrie 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. 202/04.10.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 292/04.10.2021, a fost convocat Consiliul 
Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 4 octombrie 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 25 membri 
din 30 membri in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 26 de 
participanti online. 

 
    Lipsesc nemotivat urmatorii consilierii judeteni: Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, 

Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel si Pricop Cristian. 
 

La sedinta au fost invitati: Directorul Adjunct al Directiei Administratie Publica, 
Contencios, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directoru 
Directiei Strategii de Dezvoltare si Directorul Directiei Tehnice si Lucrari Publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila. 

 
 Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din OUG nr.57/2019, va propun 

aprobarea urmatoarei ordini de zi: 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor 

tehnico-economici, ca urmare a aplicarii prevederilor OG nr.15/2021 privind 

reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea 

infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand 

conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau” - initiat de domnul Francisk 

Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 



2. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

nr. 193/28.10.2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor  legate de proiect si a 

acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Modernizarea infrastructurii de 

transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa 

cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 

al Consiliului Judetean Braila 

 

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

2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 

estimarile pe anii 2022-2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

 

 
Supun la vot ordinea de zi. 

Cine este “pentru”?    

Cine este “impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 26 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Ordinea de zi enuntata a 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 hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor 

tehnico-economici, ca urmare a aplicarii prevederilor OG nr.15/2021 privind 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea 
infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand 
conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”  

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 26 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 



Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-
economici, ca urmare a aplicarii prevederilor OG nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri 
fiscal-bugetare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii de transport judetean 
pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-
Buzau” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 

nr. 193/28.10.2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor  legate de proiect si a 

acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Modernizarea infrastructurii de 

transport judetean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa 

cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”   

 
Va rog, aveti cuvantul: 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, vreau sa va intreb care este stadiul la care se afla aceste lucrari. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Stadiul este unul avansat, ne incadram in termenele prevazute in contract. Executantii isi fac 
treaba, sunt coordonati de dirigintele de santier si speram ca acest proiect sa se finalizeze la 
termen. In caz contrar vor fi aplicate penalitati foarte mari. Vorbim despre lucrari de reabilitare, 
incepand de la terasament pana la stratul de uzura, podete si tot ceea ce inseamna modernizarea 
unui drum, pe fonduri europene. Daca mai doriti alte informatii le puteti obtine de la directiile de 
resort, iar daca doriti sa mergeti pe santier, va invit. Conform unei zicale „nu poti sa faci curat, 
pana nu faci deranj”. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Asa este, doar ca, asa cum percep cetatenii, lucrarile se intind pe o perioada foarte lunga de 
timp, iar in momentul de fata acolo nu exista utilaje, nu luceaza nimeni. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Se lucreaza pe 10 tronsoane simultan si sunt anumite termene „moarte” in care drumul se 
taseaza, se circula, dupa care se iau probe si sunt analizate impreuna cu Inspectoratul de Stat 
in Constructii, pentru a se putea trece la faza urmatoare. Pentru mai multe detalii va invit in teren. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
In regula, am sa merg. Multumesc pentru invitatie. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 



Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 26 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 
193/28.10.2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor  legate de proiect si a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe 
traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-
Buzau”  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 

 
*In acest moment s-a conectat online  dl. consilier judetean Pricop Cristian. La sedinta participa  
26 de consilieri plus presedintele Consiliului Judetean Braila. 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, as vrea sa precizez ca singurele modificari la rectificare sunt aceste sume 
in plus pentru toate proiectele. Asteptam ordonanta urmatoare sa vedem din ce surse sunt platite. 
Noi doar am calculat majorarile impreuna cu constructorii, majorari asumate prin Ordonanta nr. 
15/2021. Daca aceste majorari vor trebui platite din bugetul Consiliului Judetean Braila, atunci 
vom vedea unde vom duce celelalte proiecte din 2022, ori este posibil ca sumele sa fie date de 
Ministerul Fondurilor Europene sau Guvernul Romaniei. 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 27 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind  rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si estimarile pe 
anii 2022-2024 a fost aprobat in unanimitate. 
 
 
 
 



Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In incheiere as vrea sa fac un comentariu: am vazut un comunicat de presa si vreau sa va spun 
ca sectia ATI si sectia ATI Covid au toate sistemele functionale in ceea ce priveste siguranta 
pentru stingerea incendiilor. Exista si contract de mentenanta pe aceste sisteme. Toate corpurile 
de cladire, cu exceptia Corpului C care are autorizatie, au aviz de securitate la incendiu dat de 
I.S.U. Braila. Toti banii virati la spital se concretizeaza in investitii care se vor finaliza cu obtinerea 
autorizatiei I.S.U. Situatia este valabila pentru toate corpurile de cladire ale spitalului. Am o 
rugaminte catre dvs. in calitate de semnatar al acelui comunicat de presa, domnule consilier 
Bucalau: nu mai fiti arogant si nu mai dezinformati populatia Brailei. Nu mai denaturati informatia. 
Incercati sa fiti brailean si sa tineti cu brailenii. Nu suntem in campanie electorala, suntem intr-o 
campanie de a salva vieti.  
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Tocmai de aceea trebuie sa facem toate diligentele necesare, pentru a avea securitate la 
incendiu. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Medicii au plecat tot din cauza unor colegi de-ai dvs. care vorbeau fara sa aiba informatii. Aveti 
colegi medici, vorbiti cu ei, luati informatii de la ei. Dl doctor Pricop va poate confirma tot ceea ce 
va spun. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, dat-i voie si colegului meu sa vorbeasca. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 Ii dau voie sa vorbeasca, dar mai intai sa se informeze. Va faceti publicitate pe spatele oamenilor. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Avem sau nu autorizatie de incendiu la Spitalul Judetean? Dvs. aveati atributiile pentru a obtine 
documentele necesare emiterii acelei autorizatii. In atatia ani de zile, acea autorizatie nu a fost 
emisa. Aceasta este realitatea. Ne convine sau nu. 
In anul 2020 ati declarat ca ati depus toate documentele la I.S.U. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Eu, in locul dvs. as prefera sa tac... Saptamana trecuta erati constructor, acum medic si inspector 
I.S.U... 
 
Dl Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, am citit astazi un articol in presa locala, in sensul ca sunt ceva probleme la 
Sectia de Cardiologie Braila. Nu sunt medici. Avem cumva vreo solutie in acest sens? 
 



Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Sectia de cardiologie nu s-a desfiintat. Avem doi medici in concediu, din care o doamna doctor 
se afla in concediu prenatal si am ramas cu un singur medic. O sectie nu poate functiona cu un 
singur medic, pentru ca trebuie si garda. Vom face adresa catre D.S.P. pentru rezolvarea acestei 
situatii. Dar, aceleasi probleme sunt si la A.T.I. si la U.P.U. Am initiat nenumarate concursuri si 
nu s-a inscris nimeni. Aceasta situatie este peste tot in tara. De aceea nu trebuie sa punem 
presiune pe sistemul medical, ci sa fim alaturi de acesti oameni si nu sa dezinformam prin 
comunicate de presa. Spitalele care au ars apartineau primariilor P.N.L. Ati si votat anul acesta 
pentru Corpul C, unde au fost instalate prize suplimentare pentru oxigen, pentru suplimentarea 
locurilor. Investitia a fost facuta in vara aceasta, cand dvs. erati plecat in concediu. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Am fost prezent la fiecare sedinta. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu mai dezinformati ci informati-va. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Sunt foarte informat. Faptul ca mi raspundeti cu totul pe langa subiect nu are nicio legatura cu 
lipsa autorizatiei pentru securitate la incendiu. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Spitalul Judetean are avize pentru toate corpurile. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Nu are autorizatie. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu are autorizatie pentru ca sunt in curs de desfasurare niste investitii. Autorizatiile se dau in 
urma finalizarii acestor investitii pe care noi le derulam acolo. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Dvs. in fiecare an taraganati acest raspuns fara a veni cu o solutie concreta. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule consilier Lungu, domnule consilier Varga si domnule consilier Pricop ati votat pentru 
inelul de incendiu? L-am facut? Este o prima etapa pentru obtinerea autorizatiei. Sunt in derulare 
si alte investitii: instalatii de alarma, de detectie si de stingere a incendiilor. Mai mult, aceste 
instalatii au aviz si sunt functionale. Intelegeti ca tot ceea ce facem este conform legii. Toate 



investitiile pe care le facem la spital pentru obtinerea autorizatiilor vor fi receptionate si dupa 
aceea vor veni si autorizatiile. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Am inteles, nu ne-ati spus nimic nou. Cunoastem lucrurile acestea. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ma gandeam ca o sa ma intrebati daca ne da Guvernul bani pentru gaz si electricitate, pentru ca 
pacientii vor ramane in frig. 
 
      * 
 
     *  * 
 

   Nemaifiind alte discutii si epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar 
inchise lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 4 octombrie 
2021. 

 
 

  Intocmit, 
Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
               PRESEDINTE                                                          SECRETAR GENERAL  
           
  
  

        AL JUDETULUI,  

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


