
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES-VERBAL 
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 10 ianuarie 2020 
 

  

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 

 
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, prin adresa nr.316/09.01.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in 
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 2/09 ianuarie 2020, a fost 
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 10 ianuarie 2020. 

In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 27 membri din 33 membri in 
functie. 
 Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Epureanu Ionel, Vacu Adrian-Catalin, 
Varga Vasile-Constantin. 
 Lipsesc nemotivat urmatorii consilieri judeteni: Danaila Zaharia Alexandru, Turiac 
George si Iordache Stefan Catalin. 
         La sedinta au fost invitati: Inspectorul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Braila, 
directorii directiilor si reprezentanti ai unor compartimente 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 ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind validarea domnului Condruz Valentin Dorin, Inspector 

sef al Inspectoratului de Politie Judetean Braila in calitatea de membru al 

Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila– initiat de domnul Francisk Iulian 

Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de 
dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 2019, din excedentul bugetar al 
anilor precedenti  – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea unei plati partiale din contributia baneasca 
cu titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive 
a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2020 – 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”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
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Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 10 ianuarie 2020  a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari 
 
1. Proiect de hotarare privind validarea domnului Condruz Valentin Dorin, Inspector 
sef al Inspectoratului de Politie Judetean Braila in calitatea de membru al Autoritatii 
Teritoriale de Ordine Publica Braila 

 
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”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind validarea domnului Condruz Valentin Dorin, Inspector sef al 
Inspectoratului de Politie Judetean Braila in calitatea de membru al Autoritatii Teritoriale de 
Ordine Publica Braila a fost aprobat   in unanimitate. 
            
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
2. Proiect de hotarare  privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii 
de dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 2019, din excedentul bugetar al anilor 
precedenti   
 
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”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare 

a bugetului judetului Braila, pe anul 2019, din excedentul bugetar al anilor precedenti  a fost 

aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea unei plati partiale din contributia baneasca 
cu titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a 
Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 2020 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
As vrea sa-mi spuneti, in ce consta urgenta acestui proiect de nu asteptam sedinta 
ordinara? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Este foarte important ca sportivele sa fie platite si sa nu  mai existe presiuni asupra activitatii 
si obiectivelor pe care le au de indeplinit. Este firesc sa nu mai fie probleme ca acum ceva 
timp, cand se facea plata salariilor la doua luni. Pana la adoptarea bugetului, am zis ca este 
o solutie buna, legala, atata timp cat avem si raspunsul pozitiv al Curtii de Conturi in acest 
sens, care, de altfel, se gaseste la mapa de sedinta. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Acest tip de proiect se incadreaza in sedinta ordinara. 
 
Dl Cirligea Eugen, consilier judetean: 
 
Ar fi bine sa facem la fel pentru toate activitatile sportive. Care sunt obiectivele Handbal Club 
“Dunarea” Braila? Suntem de acord sa stimulam sportul si performanta, dar ar trebui sa existe 
si niste obiective. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Pentru anul competitional 2019-2020, clasarea pe locul I-V si calificarea in competitiile 
internationale. 
 
Dl Cirligea Eugen, consilier judetean: 
 
Si daca nu se vor atinge aceste obiective? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Vor fi sanctiuni, respectiv taieri de salarii. 
 
Dl Cirligea Eugen, consilier judetean: 
 
As vrea sa tineti cont si de restul activitatilor sportive. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Am facut o proiectie de buget astfel incat sa putem ajuta mult mai mult decat am facut-o anul 
trecut, in sensul de a cuprinde mai multe cluburi, incepand de la juniori, pana la sportul de  
inalta performanta. 
 
Daca nu mai 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 aprobarea unei plati partiale din contributia baneasca 
cu titlu de cotizatie a Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal 
Club “Dunarea” Braila pe anul 2020 a fost aprobat in unanimitate. 
 
 
         *      
                                              *  * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 10 ianuarie 2020. 
 
 
 
 

Intocmit, 
Hazaparu Marinela 

 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE,                        SECRETAR GENERAL 
         AL JUDETULUI, 

 
    CHIRIAC FRANCISK-IULIAN                   PRICEPUTU DUMITREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. M.- 2 ex. 


