
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES-VERBAL  
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 31 mai 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.12092/25.05.2022, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.196/25.05.2022, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 31 mai 2022. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 28 membri din 30 membri in 
functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 29 de participanti. 
 Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Cirligea Florin Eugen si Vlad Pascale 
Daniela - Andreia. 
 La sedinta au fost invitati: Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Braila, Comandantul Centrului Militar Judetean Braila, Inspectorul sef al 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” al Judetului Braila, Managerul Muzeului  
Brailei „Carol I”, Primarul Municipiului Braila, Directorul Asociatiei de Cooperare si Parteneriat 
Local pentru Dezvoltarea Statiunii Lacu Sarat Braila, Directorul Asociatiei Centrului de 
Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila, Primarul 
comunei Scortaru Nou, Primarul comunei Frecatei, Primarul comunei Gradistea, Primarul 
comunei Marasu, Primarul comunei Maxineni, Primarul comunei Rimnicelu, Primarul comunei 
Stancuta, Primarul comunei Unirea, Primarul comunei Cazasu, Primarul comunei Dudesti, 
Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Adjunct al Directiei 
Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara, Directorul Adjunct al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 
Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, Directorul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, 
Arhitectul sef, Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare 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 28 aprilie 2022. 
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 28 aprilie 2022 a 
fost pus la dispozitia dumneavoastra. Pana in acest moment, nu s-au primit propuneri de 
modificare sau completare a acestuia, motiv pentru care va propun aprobarea lui in forma 
redactata.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 28 aprile 2022. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 28 aprilie 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 
urmatoarele proiecte de hotarare, care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv 
comisiilor de specialitate in format electronic . 
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare strada Brailei, comuna 
Romanu, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea prețului de cumpărare a construcției situată 
în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2, corp de acces intrare U.P.U. și sală de recoltare probe 
analize laborator, nr. cadastral 95695–C1 și includerea acesteia în domeniul privat al 
județului Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului ,,Palatul 
Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, din proprietatea 
publica a statului in proprietatea publica a judetului Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Spatii recreere si activitati in aer 
liber – modificare solutie” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire centru multifunctional 
Dudesti - etapa a II-a” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare enuntate anterior. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
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Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.05.2022 a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, va propun spre aprobare urmatoarea ordine de zi : 

 
1. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.259/27 octombrie 2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in 
Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
2. Proiect de hotarare privind  modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.247/26 
octombrie 2020 privind organizarea si stabilirea componentei nominale a comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea  componentei Echipei Intersectoriale Locale la 
nivelul judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
4. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.36/28 
februarie 2022 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 
5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.52/31 
martie 2022 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de 
organizare si functionare ale Muzeului Brailei « Carol I »    - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
6.      Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.54/31.03.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila    - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei 
“Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” 
Braila pentru anul 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, pe  o 
perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de a solicita Guvernului revocarea 
dreptului de administrare al Consiliului Judetean Braila asupra imobilului aflat in domeniul 
public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa parte integranta din prezenta 
hotarare, care a facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 1269/2007 „privind schimbarea 
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titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor parti dintr-un imobil aflat in 
domeniul  
public al statului si in administrarea Ministerului Apararii ” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare in doua loturi, a 
imobilului situat in municipiul Braila, Calea Călărașilor nr. 52, identificat cu numarul cadastral 
75793 in suprafata de 6654 mp, aflat in domeniul privat a judetului Braila, in lotul 1 avand 
suprafata masurata de 6469 mp cu numarul cadastral  82197 si lotul  2 avand suprafata 
masurata de 185 mp cu numarul cadastral de 82198 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, asupra unor mijloace 
fixe si obiecte de inventar aflate in dotarea imobilului, situat in municipiul Braila, str. Gradinii 
Publice nr.13 si preluarea acestora in administrarea Consiliului Judetean Braila - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al 
judetului Braila a constructiei- Corp C15, situata in Municipiul Braila, Str. Pietatii nr. 1, inscrisa 
in Cartea Funciara nr. 81186/Braila si transmiterea acesteia din administrarea Consiliului 
Judetean Braila in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune 
nr.176/2015, incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judet Braila si S.C. TU AGRAR 
FARM SRL, prin diminuarea suprafatei concesionate, de la 498,52 ha(lot 1), la 488,88 ha prin 
act aditional- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 
231/09.10.2015, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județ Brăila și S.C. TU 
AGRAR FARM S.R.L., prin diminuarea suprafeței concesionate, de la 599,84 ha(lot 3), la 
594,34 ha, prin act aditional - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
16. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 
domeniului privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Lucrari de amenajare accese proprietati in 
localitatea Gurguieti, comuna Scortaru Nou, Judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Lucrari de amenajare accese proprietati in 
localitatea Pitulati, comuna Scortaru Nou, Judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu municipiul Braila, prin Consiliul Local al municipiului Braila pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare Oraselul Copiilor si Skate Parc in Parc 
Monument, Municipiul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinanțarea și 
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realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren multifunctional, spatiu de recreere si 
imprejmuire partiala, sat Agaua, comuna Frecatei, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare interioara a caminului cultural din satul 
Gradistea, comuna Gradistea, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire centru activitati cultural artistice, sat Tacau, 
comuna Marasu, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare accese auto, pietonale si rigole in localitatea 
Maxineni” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare trotuare Maxineni” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de reabilitare Drum Comunal DC51, comuna 
Ramnicelu, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire sala de evenimente, imprejmuire teren si 
sistematizare verticala precum si desfiintare corpuri C1, C2, C3 in localitatea Cuza-Voda, 
comuna Stancuta” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 
27. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare alei pietonale in localitatea Valea Canepii, 
comuna Unirea, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
28. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si estimarile pe 
anii 2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 
29. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare strada Brailei, comuna Romanu, judetul 
Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
30. Proiect de hotarare privind aprobarea prețului de cumpărare a construcției situată în 
Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2, corp de acces intrare U.P.U. și sală de recoltare probe analize 
laborator, nr. cadastral 95695–C1 și includerea acesteia în domeniul privat al județului Brăila - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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31. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului ,,Palatul 
Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, din proprietatea publica a 
statului in proprietatea publica a judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
32. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Spatii recreere si activitati in aer liber – modificare solutie” - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
33. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire centru multifunctional Dudesti - etapa a II-a” - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
34. Raport de activitate al Asociatiei de Cooperare si Parteneriat Local pentru Devoltarea 
Statiunii Lacul Sarat Braila   
35.    Alte probleme                                  
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata, a sedintei ordinare din data de 31.05.2022  
 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi, suplimentata, a sedintei ordinare din data de 31.05.2022 a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 
1. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr. 259/27 octombrie 2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean 
Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila 
 
Stimati consilieri, acest proiect presupune constituirea unei comisii de numarare a voturilor, 
alcatuita din trei membri. De aceea, va propun ca, din comisie sa faca parte cei doi vice 
presedinti ai Consiliului Judetean Braila, respectiv, dl vicepresedinte Epureanu Ionel, in calitate 
de presedinte al comisiei si dl vicepresedinte Dobre Ionut Ciprian. In ceea ce priveste cel de-al 
treilea membru, va rog sa faceti propuneri. 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Propun ca, din comisia de numarare a voturilor sa faca parte dl consilier judetean Duran 
Ismail. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
De asemenea, va rog sa faceti propuneri pentru numirea reprezentantului Consiliului Judetean 
Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila 
 
*Din partea grupului P.S.D. dl. consilier judetean Valsan Dorel o propune pe d-na consilier 
judetean Geru Laura Oana.                                        . 
**Se trece la operatiunea de tiparire a buletinelor de vot. 
***Urmeaza votul propriu-zis, in vederea numirii reprezentantului Consiliului Judetean Braila in 
Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, in paralel cu dezbaterea 
punctelor  urmatoare de pe ordinea de zi. 
 
****Dupa dupa incheierea operatiunii de votare si a procesului de numarare a voturilor a fost 

desemnata, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 

Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, d-na consilier judetean Geru Laura 

Oana. 

D-na consilier judetean Geru Laura Oana a obtinut 21 de voturi “pentru” si 7 voturi “impotriva”, 

din cele 28 de voturi valabil exprimate.  

Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti a fost desemnata in calitate de  reprezentant al 

Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de de 

Pneumoftiziologie Braila,  d- na consilier judetean Geru Laura Oana. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
247/26 octombrie 2020 privind organizarea si stabilirea componentei nominale a 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 247/26 

octombrie 2020 privind organizarea si stabilirea componentei nominale a comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea  componentei Echipei Intersectoriale Locale la 
nivelul judetului 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea  componentei Echipei Intersectoriale Locale la nivelul 

judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.36/28 februarie 2022 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?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.36/28 

februarie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de 

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

 
 
 
 



9 
 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
52/31 martie 2022 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a 
Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Brailei « Carol I » 

 
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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 52/31 martie 

2022 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si 

functionare ale Muzeului Brailei « Carol I » a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind  modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
54/31.03.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 

54/31.03.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei 
“Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare 
Durabila” Braila pentru anul 2022 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, atat timp cat si Consiliul Judetean Braila, cat si Primaria Municipiului 
Braila au in aparatul de specialitate directii care se ocupa de investitii prin fonduri europene, 
precum si faptul ca primariile din judet colaboreaza cu experti pentru a atrage fonduri 
europene, care este rolul acestui centru la ora actuala? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Rolul acestui centru este acela de a elabora proiecte europene, pentru domnii primari. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Cutuma primariilor in ultimii ani este aceea de a atrage din mediul privat consultanti care sa 
scrie proiecte si ca atare nu inteleg care mai este rostul acestui Centru de Informare si 
Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnii primari ar trebui sa apeleze la acest centru mult mai mult decat o fac in clipa de fata. 
Unii dintre acesti primari sunt chiar membri ai acestei asociatii si scriu proiecte gratuit pentru 
comunitate. Desi sunt anumite proiecte care necesita specialisti, totusi, de acest centru, 
primariile trebuie sa beneficieze mai mult, pentru a atrage cat mai multe fonduri europene. 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Asa este, dar utilitatea lui s-a dovedit a fi foarte mica spre nula. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Au destule proiecte 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 21  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 8 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei “Centrul de 
Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila pentru 
anul 2022 a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 8 abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii 
consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, 
Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pricop Cristian si Varga Vasile-Constantin 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9.  Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar 
Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe 

 

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”: 29  

Voturi ”impotriva ”: 0  
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Abtineri: 0 

  

Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, pe  o 
perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe a fost aprobat in unanimitate. 

 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

10. Proiect de hotarare  privind aprobarea propunerii de a solicita Guvernului 
revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judetean Braila asupra imobilului 
aflat in domeniul public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa parte 
integranta din prezenta hotarare, care a facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 
1269/2007 „privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare 
asupra unor parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea 
Ministerului Apararii ” 

 
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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de a solicita Guvernului revocarea dreptului 
de administrare al Consiliului Judetean Braila asupra imobilului aflat in domeniul public al 
statului, avand datele de identificare prevazute in anexa parte integranta din prezenta 
hotarare, care a facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 1269/2007 „privind schimbarea 
titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor parti dintr-un imobil aflat in 
domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii ” a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare  privind aprobarea propunerii de dezmembrare in doua loturi, 
a imobilului situat in municipiul Braila, Calea Călărașilor nr. 52, identificat cu numarul 
cadastral 75793 in suprafata de 6654 mp, aflat in domeniul privat a judetului Braila, in 
lotul 1 avand suprafata masurata de 6469 mp cu numarul cadastral  82197 si lotul  2 
avand suprafata masurata de 185 mp cu numarul cadastral de 82198 
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
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Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare in doua loturi, a imobilului 
situat in municipiul Braila, Calea Călărașilor nr. 52, identificat cu numarul cadastral 75793 in 
suprafata de 6654 mp, aflat in domeniul privat a judetului Braila, in lotul 1 avand suprafata 
masurata de 6469 mp cu numarul cadastral  82197 si lotul  2 avand suprafata masurata de 
185 mp cu numarul cadastral de 82198 a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, asupra unor 
mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in dotarea imobilului, situat in municipiul 
Braila, str. Gradinii Publice nr. 13 si preluarea acestora in administrarea Consiliului 
Judetean 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, asupra unor mijloace 
fixe si obiecte de inventar aflate in dotarea imobilului, situat in municipiul Braila, str. Gradinii 
Publice nr.13 si preluarea acestora in administrarea Consiliului Judetean Braila a fost aprobat 
in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul 
public al judetului Braila a constructiei- Corp C15, situata in Municipiul Braila, Str. 
Pietatii nr. 1, inscrisa in Cartea Funciara nr. 81186/Braila si transmiterea acesteia din 
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administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al 
judetului Braila a constructiei- Corp C15, situata in Municipiul Braila, Str. Pietatii nr. 1, inscrisa 
in Cartea Funciara nr. 81186/Braila si transmiterea acesteia din administrarea Consiliului 
Judetean Braila in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune 
nr.176/2015, incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judet Braila si S.C. TU 
AGRAR FARM SRL, prin diminuarea suprafatei concesionate, de la 498,52 ha(lot 1), la 
488,88 ha prin act aditional 
 
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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune nr.176/2015, 
incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judet Braila si S.C. TU AGRAR FARM SRL, 
prin diminuarea suprafatei concesionate, de la 498,52 ha (lot 1), la 488,88 ha prin act aditional 
a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 
231/09.10.2015, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județ Brăila și S.C. TU 
AGRAR FARM S.R.L., prin diminuarea suprafeței concesionate, de la 599,84 ha (lot 3), la 
594,34 ha, prin act aditional 
 
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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 
231/09.10.2015, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județ Brăila și S.C. TU AGRAR 
FARM S.R.L., prin diminuarea suprafeței concesionate, de la 599,84 ha (lot 3), la 594,34 ha, 
prin act aditional a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

16. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care 
apartin domeniului privat al judetului 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 
domeniului privat al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou 
pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Lucrari de amenajare accese 
proprietati in localitatea Gurguieti, comuna Scortaru Nou, Judetul 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Lucrari de amenajare accese proprietati in 
localitatea Gurguieti, comuna Scortaru Nou, Judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou 
pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Lucrari de amenajare accese 
proprietati in localitatea Pitulati, comuna Scortaru Nou, Judetul 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru 
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cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Lucrari de amenajare accese proprietati in 
localitatea Pitulati, comuna Scortaru Nou, Judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu municipiul Braila, prin Consiliul Local al municipiului Braila pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare Oraselul Copiilor si Skate 
Parc in Parc Monument, Municipiul 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu municipiul Braila, prin Consiliul Local al municipiului Braila pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare Oraselul Copiilor si Skate Parc in Parc 
Monument, Municipiul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren multifunctional, 
spatiu de recreere si imprejmuire partiala, sat Agaua, comuna Frecatei, judetul 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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren multifunctional, spatiu de recreere si 
imprejmuire partiala, sat Agaua, comuna Frecatei, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare interioara a caminului 
cultural din satul Gradistea, comuna Gradistea, judetul 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare interioara a caminului cultural din satul 
Gradistea, comuna Gradistea, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire centru activitati cultural 
artistice, sat Tacau, comuna Marasu, judetul 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
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Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire centru activitati cultural artistice, sat Tacau, 
comuna Marasu, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare accese auto, pietonale 
si rigole in localitatea Maxineni”  
 
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare accese auto, pietonale si rigole in localitatea 
Maxineni”  a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare trotuare Maxineni”  
 
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”: 29 
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Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare trotuare Maxineni” a fost aprobat in 
unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de reabilitare Drum 
Comunal DC 51, comuna Ramnicelu, judetul 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de reabilitare Drum Comunal DC 51, comuna 
Ramnicelu, judetul Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule vicepresedinte Epureanu, daca avem rezultatul votului, va rog sa il prezentam. 
 
Domnul Epureanu Ionel, vicepresedinte:  
 
Proces-verbal privind rezultatul votarii pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila. 
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele: 
Buletine de vot introduse in urna: 29; 
Buletine de vot nule: 1;  
Buletine de vot valabil exprimate: 28 
Reapartizarea voturilor pentru d-na consilier judetean Geru Laura Oana este urmatoarea: 
Voturi „pentru” – 21; 
Voturi „impotriva” – 7. 
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Itrunind votul consilierilor judeteni, este desemnata, in calitate de reprezentant al Consiliului 
Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, d-na 
consilier judetean Geru Laura Oana. 
Semneaza comisia pentru numarare a voturilor. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ii doresc succes doamnei consilier. 
 

26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire sala de evenimente, 
imprejmuire teren si sistematizare verticala precum si desfiintare corpuri C1, C2, C3 in 
localitatea Cuza-Voda, comuna Stancuta”  
 
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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire sala de evenimente, imprejmuire teren si 
sistematizare verticala precum si desfiintare corpuri C1, C2, C3 in localitatea Cuza-Voda, 
comuna Stancuta”  a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

27. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare alei pietonale in 
localitatea Valea Canepii, comuna Unirea, judetul 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare alei pietonale in localitatea Valea Canepii, 
comuna Unirea, judetul Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

28. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 
2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023-2025  
 
 
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”: 22 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 7 
 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si estimarile pe 
anii 2023-2025   a fost aprobat cu 22 de voturi „pentru” si 7 abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii 
consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, 
Lungu Danut, Necoara Anamaria si Pricop Cristian. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

29. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare strada Brailei, comuna 
Romanu, judetul Braila”  
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
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Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Romanu, prin Consiliul Local al comunei Romanu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Sistematizare strada Brailei, comuna Romanu, judetul 
Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

30. Proiect de hotarare privind aprobarea prețului de cumpărare a construcției situată 
în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2, corp de acces intrare U.P.U. și sală de recoltare probe 
analize laborator, nr. cadastral 95695–C1 și includerea acesteia în domeniul privat al 
județului Brăila  
 
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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea prețului de cumpărare a construcției situată în Brăila, 
Șoseaua Buzăului nr. 2, corp de acces intrare U.P.U. și sală de recoltare probe analize 
laborator, nr. cadastral 95695–C1 și includerea acesteia în domeniul privat al județului Brăila  a 
fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

31. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului ,,Palatul 
Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr. 1, din proprietatea 
publica a statului in proprietatea publica a judetului Braila  
 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
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Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului ,,Palatul 
Administrativ” situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, din proprietatea publica a 
statului in proprietatea publica a judetului Braila   a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

32. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Spatii recreere si activitati in aer 
liber – modificare solutie”  
 
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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Spatii recreere si activitati in aer liber – modificare solutie”   
a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

33. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire centru multifunctional 
Dudesti - etapa a II-a”  
 
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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire centru multifunctional Dudesti - etapa a II-a” a 
fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

34. Raport de activitate al Asociatiei de Cooperare si Parteneriat Local pentru 
Devoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila   
 
A fost elaborat la solicitarea domnului consilier judetean Capatana Marian. 
Daca mai sunt si alte comentarii, va rog, aveti cuvantul. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

35.    Alte probleme                                  
 
Daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului Judetean 
Braila, aveti cuvantul. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, in legatura cu patinoarul Braila am gasit o varianta de suprafata pentru a 
amenaja un teren multifunctional sportiv. Pentru aceasta as avea nevoie de un extras de carte 
funciara in vederea initierii unui proiect. Este vorba despre o suprafata care poate fi inghetata 
pe timpul iernii si folosita ca si patinoar, iar in celelalte anotimpuri poate fi folosita ca si teren 
multifunctional. 
   
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Vom discuta despre acest aspect cu  Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si 
deasemenea, trebuie discutat si cu Primaria Municipiului Braila. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Eu sunt la Consiliul Judetean, nu sunt la Primarie. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Cu siguranta, vom gasi o solutie. Chiar ma gandeam sa ii dam o utilitate, dar trebuie sa tinem 
cont ca suntem parteneri cu Primaria Municipiului Braila, in ceea ce priveste acest obiectiv de 
investitii. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Suprafata aceea poate fi inundata si iarna poate fi transformata in patinoar. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Poate fi, daca afara sunt sub 0 grade. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Este exact aceeasi situatie ca si acum. Acum, cum facem? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu este chiar asa. Nu este un patinoar natural, vorbim despre un ptinoar artificial. Nu punem 
apa oricum si asteptam sa inghete. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Nu, o vom ingheta asa cum procedam si acum. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In regula, incercam sa aplicam aceasta solutie, iar daca nu, mai exista si cea de a doua 
varianta, sa incercam sa concesionam terenul si sa putem face si alte activitati. 
 

* 
*          * 

 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 mai  2022. 
 
 

  Intocmit, 
 

              Hazaparu Marinela 

 

 
 

      PRESEDINTE,                             SECRETARUL GENERAL 
                                                                                                 AL JUDETULUI, 

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


