
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 

PROCES-VERBAL  
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 17 decembrie 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. 26035/16.12.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in 
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 387/16.12.2021, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 17 decembrie 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 28 de 
membri din 30 membri in functie, mai exact, 27 de consilieri judeteni, plus Presedintele 
Consiliului Judetean Braila. 
 Urmeaza sa se conecteze la platforma online de sedinta d-nii consilieri judeteni 
Capatana Marian si Pricop Cristian.  
 La sedinta au fost invitati: 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 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: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 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 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, 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 17 decembrie 
2021, 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 rectificarea bugetului 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 
 
Cu permisiunea dvs., vreau sa va vorbesc pe scurt despre acest proiect: am facut o solicitare 
catre Guvernul Romaniei pentru suplimentarea bugetului judetului Braila in ceea ce priveste 
Spitalul de Urgenta Braila si Spitalul de Pneumoftiziologie Braila. Mai exact, este vorba despre 
suma de 5.970.000 lei pentru S.J.U. Braila pentru plata medicamentelor si materialelor sanitare 
din acest an destinate Covid-19, iar pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, suma de 
530.000 lei. Aceste sume au fost alocate ca urmare a rapoartelor primte de la cele doua unitati 
medicale. 
Totodata, doresc sa fac si un amendament referitor la acest subiect, tinand cont de faptul ca  
ieri, la sfarsitul programului de lucru, am primit o instiintare de la A.N.A.F. prin care se aduce la 
cunostinta faptul ca, pentru  cultura sa aloca suma de 45.760 lei Filarmonicii „Lyra-George 
Cavadia” pentru proiecte culturale. As dori sa cuprindem si acest amendament, care v-a fost 
transmis pe e-mail. 
 
Dl. Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, as dori sa aveti in vedere faptul ca ar trebui sa fim instiintati si noi din  
timp. Am primit acest amendament cu cateva minute inainte de inceperea sedintei. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Asa este, va dau dreptate, dar doresc sa supun la vot acest amendament, in aceasta sedinta si 
nu in cea ordinara, pentru a nu lasa sa mai treaca inca un numar de zile si sa avem 
posibilitatea ca astazi sau cel tarziu luni dimineata sa putem face deschiderea de credite si 
astfel institutiile sa-si faca platile in timp util, pentru ca mai sunt cateva zile pana la sfarsitul 
anului. 
 
Dl. Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Nu suntem impotriva, domnule presedinte. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca mai sunt sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot amendamentul la proiectul de hotarare enuntat.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  



Amendamentul la proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
Fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand impozitul pe venit corespunzator cotei 
de 6%  incasat suplimentar in anul 2021 a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare amendat.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 20 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 8 
  
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a Fondului la 
dispozitia Consiliului Judetean reprezentand impozitul pe venit corespunzator cotei de 6%  
incasat suplimentar in anul 2021 – amendat a fost aprobat cu 20 voturi „pentru” si 8 abtineri. S-
au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Bucalau Alexandru, Cirligea Florin -Eugen, Cortez 
Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia si 
Varga Vasile-Constantin. 
 
 

* 
*     * 

 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
   Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 17 decembrie 2021. 
 
 
 

Intocmit, 
 

         Hazaparu Marinela 

 
 
 

 
 
 

    PRESEDINTE,                    SECRETARUL GENERAL 
                                                                                          AL JUDETULUI, 

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


