
 
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES-VERBAL  
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 31 martie 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. 6962/25.03.2022, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.120/25.03.2022, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 31 martie 2022. 
 
In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 30 membri din 31 membri in 
functie. 
 
Lipseste dl consilier judetean Dobrota Marius.  
 
La sedinta au fost invitati: Managerul Bibliotecii Judetene „Panait Istrati „ Braila, Managerul 
Muzeului Brailei „Carol I”, Managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale Braila, Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Directorul 
General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila,  Inspectorul 
sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” Braila, Comandantul Centrului 
Militar Judetean Braila, 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, Seful Serviciului 
de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 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 februarie 2022 si 
respectiv procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 10 februarie 2022 al 
Consiliului Judetean Braila. 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 
februarie 2022 si procesul verbal al sedintei extraordinare din data 10 februarie 2022 a  
Consiliului Judetean Braila au fost puse la dispozitia dumneavoastra. Nu s-au primit 
propuneri de modificare sau completare ale acestora, motiv pentru care va propun 
aprobarea lor in forma redactata.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 28 februarie 2022. 
Cine este “pentru”? 



Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 28 februarie 2022, a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 10 februarie 2022. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 10 februarie 2022, a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
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 constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier județean al domnului Dobrota Marius Valentin și 
declararea “vacant” a locului deținut - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei cuprinzând documentele de interes 
public și a Listei cuprinzând categoriile de documente create şi /sau gestionate de 
Consiliul Judeţean Brăila, care constituie informaţii de interes public - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare 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 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a 
Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare 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 organigramei si a statului de functii ale  
Spitalului Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind infiintarea Clubului Sportiv “Dunarea” Braila, institutie 
publica aflata in subordinea Consiliului Judetean Braila  - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de 
actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale 
Unitatilor Administrativ Teritoriale: Tudor Vladimirescu si Ciocile - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de 
actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale 
Unitatilor Administrativ Teritoriale: Insuratei si Maxineni - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile 
sociale administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului 
Judetean Braila pe anul 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie 
din cadrul Complexului de servicii pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau 
reintegrarii copilului in familie, organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea 
nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2022 - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor 
Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – 
Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, 
pentru anul 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii unui act aditional la Contractul nr. 
294/14.12.2021  “Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Staţiei 
de Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare Ianca din cadrul 
“Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila” incheiat cu S.C.  
FCC ENVIROMENT ROMANIA SRL, avand ca obiect prelungirea perioadei de 
mobilizare - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii unui act aditional la Contractul nr. 
203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei 
de sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de 
Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA 
SRL, avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

17. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.13, la Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de 
consum lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor 
organe de specialitate ale administratiei publice- initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele 
destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati 



in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte 
si a Listei de repartitie, etapa  VI - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului 
situat in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, apartinand domeniului public al 
Judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

20. Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea spațiului 
comercial, înscris în Cartea funciară nr. 81186 - corp C15, situat în municipiul Brăila, 
strada Pietății, nr. 1, Spitalul Județean de Urgență Brăila, Corp B, în vederea 
cumpărării la prețul aprobat - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

21. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare imobiliara a constructiei 
situate in Braila, Soseaua Buzaului nr.2, C1 – corp de acces intrare U.P.U. si sala de 
recoltare probe analize laborator, nr. cadastral 95695-C1, in vederea cumpararii prin 
negociere si aprobarea componentei comisiei de negociere a valorii de cumparare a 
bunului - initiat de domnii consilieri judeteni : Botea Viorel, Ismail Duran si Toma 
Broasca Virginia - Geanina 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului 
“Teren extravilan comuna Frecatei, Zona Blasova” si ale imobilului “Lacul Blasova”, 
apartinand domeniului public al judetului Braila, conform masuratorilor cadastrale 
efectuate ca urmare a dezmembrarii suprafetelor loturilor si a inscrierii lor in cartea 
funciara  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

23. Proiect de hotarare privind  aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul 
Militar Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor active fixe si obiecte de 
inventar - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

24.  Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” Braila, asupra imobilului situat 
in municipiul Braila, str.Gradinii Publice nr.13, proprietate publica a judetului Braila si 
preluarea acestuia in administrarea Consiliului Judetean Braila- initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

25. 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 

26. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei 
Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului 
Braila pentru anul 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

27. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a 
valorilor drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 
31.12.2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

28. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului local 
al Judetului Braila si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral 
sau partial din venituri proprii  precum si a situatiilor financiare anuale la data de 
31.12.2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

29. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 
2022 si estimarile pe anii 2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 



30. Plan Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila 
pentru anul 2022 

31. Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Braila privind situatia gestionarii 
bunurilor in anul 2021 

32. Alte probleme. 
 
Va rog, daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi suplimentata, asa cum a fost enuntata 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi enuntata 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 constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Dobrota Marius 
Valentin și declararea “vacant” a locului deținut 
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier județean al domnului Dobrota Marius Valentin și 
declararea “vacant” a locului deținut a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei cuprinzând documentele de interes 
public și a Listei cuprinzând categoriile de documente create şi /sau gestionate de 
Consiliul Judeţean Brăila, care constituie informaţii de interes public 

 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea Listei cuprinzând documentele de interes public și a 
Listei cuprinzând categoriile de documente create şi /sau gestionate de Consiliul Judeţean 
Brăila, care constituie informaţii de interes public a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” 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”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene 
“Panait Istrati” Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

4. Proiect de hotarare 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”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  



Abtineri: 0 
  
Proiectul de privind 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: 

 

5. Proiect de hotarare privind  aprobarea organigramei, a statului de functii si a 
Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale 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”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de privind privind  aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului 
de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare 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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de privind privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale  
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de privind privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale  Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8.  Proiect de hotarare privind infiintarea Clubului Sportiv “Dunarea” Braila, 
institutie publica aflata in subordinea Consiliului Judetean Braila   

 
Va rog, aveti cuvantul  
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Vreau sa spun ca acest lucru trebuia sa se intample de mai mult timp. Este normal sa se 
infiinteze un lucru de acest gen, care sa fie doar al Consiliului Judetean, insa, vreau sa aveti 
in vedere ca, atata timp cat se construieste o sala polivalenta... brailenii iubesc si sporturile 
de echipa...iar sporturile de echipa sunt foarte greu de sustinut la nivel de seniori de catre 
societatile private. Va rog sa aveti in vedere ca baschetul si voleiul au sustinatori in Braila si 
oamenilor le place sportul de echipa, le place spectacolul. 
La H.C. „Dunarea” se preia tot palmaresul? 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Absolut tot. 
Vom avea in vedere si acest lucru pe parcursul anilor. Daca bugetul va suporta si impreuna 
vom vota aceste lucruri, clubul poate fi marit, astfel incat sa cuprinda si celelalte sectii si sa 
le finantam. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Echipele de seniori sunt o continuitate la cluburile acelea private pe care le sustinem noi si 
ar fi pacat ca sportivii sa plece la Galati, Bucuresti...Tinand cont ca nici facultate de educatie 
fizica nu avem in Braila, macar sa faca sport de performanta si sa ramana aici. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Cu totii ne dorim acelasi lucru si pe parcurs, cand vom hotari toate acestea, impreuna, cu 
siguranta vom aduce si alte sporturi in acest club. Mai avem putin de asteptat sa vedem si 
deciziile Guvernului, daca C.S.M.-urile trec la municipii, daca D.J.S.T.-urile trec la judete si 
atunci vom purta discutii si in privinta sporturilor de performanta. 



 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Trecerea la consiliile judetene si consiliile locale exista de mai bine de 10 ani. Daca mai 
asteptam prea mult... 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Am si spus, in momentul in care vom avea disponibilitate, vom hotari impreuna. 
Daca numai sunt alte observatii, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de privind privind infiintarea Clubului Sportiv “Dunarea” Braila, institutie publica 
aflata in subordinea Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9.  Proiect de hotarare  pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile 
anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local 
ale Unitatilor Administrativ Teritoriale: Tudor Vladimirescu si Ciocile 

 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de privind pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de actiune 
privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale Unitatilor Administrativ 
Teritoriale: Tudor Vladimirescu si Ciocile a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10.  Proiect de hotarare  pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile 
anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local 
ale Unitatilor Administrativ Teritoriale: Insuratei i 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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de privind pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de actiune 
privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale Unitatilor Administrativ 
Teritoriale: Insuratei si Maxinenia fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind 
serviciile sociale administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul 
Consiliului Judetean Braila pe anul 2022 
 
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”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale 
administrate de catre DGASPC Braila si finantate din bugetul Consiliului Judetean Braila pe 
anul 2022 a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii 
copilului in familie din cadrul Complexului de servicii pentru pregatirea si sprijinirea 
integrarii sau reintegrarii copilului in familie, organizat in  cadrul  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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului 
pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie din cadrul 
Complexului de servicii pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in 
familie, organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea 
nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2022 
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea “Programului pentru finantarea nerambursabila a 
activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2022 a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea 
asocierilor Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-
teritoriale – Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de 
interes public, pentru anul 2022 
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 



  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor 
Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii 
locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 
2022 a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii unui act aditional la Contractul 
nr. 294/14.12.2021  “Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Staţiei 
de Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare Ianca din cadrul 
“Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila” incheiat cu S.C.  
FCC ENVIROMENT ROMANIA SRL, avand ca obiect prelungirea perioadei de 
mobilizare 
 
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”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea  incheierii unui act aditional la Contractul nr. 
294/14.12.2021  “Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Staţiei de 
Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic si Staţiei de Sortare Ianca din cadrul “Sistemului de 
Management Integrat al Deseurilor in judeţul Brăila” incheiat cu S.C.  FCC ENVIROMENT 
ROMANIA SRL, avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea  incheierii unui act aditional la Contractul 
nr. 203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei 
de sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de 
Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL, 
avand ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare 
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea  incheierii unui act aditional la Contractul nr. 
203/28.09.2021 - Delegare a gestiunii serviciului de operare si administrare a statiei de 
sortare si a statiei de tratare mecano-biologica Vadeni, din cadrul „Sistemului  de 
Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” incheiat cu SC BRAI-CATA SRL, avand 
ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.13, la Hotararea Consiliului 
Judetean Braila nr.275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de 
consum lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor 
organe de specialitate ale administratiei publice 
  
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei nr.13, la Hotararea Consiliului Judetean 
Braila nr.275/18 noiembrie 2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de 
carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale 
administratiei publice a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la 
locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei 
de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala 
pentru Locuinte si a Listei de repartitie, etapa  VI 
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele 
destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in 
solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte si a Listei 
de repartitie, etapa  VI a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, apartinand domeniului 
public al Judetului Braila, administrat de catre Spitalul 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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat 

in Municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr.2, apartinand domeniului public al Judetului Braila, 

administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

20. Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea 
spațiului comercial, înscris în Cartea funciară nr. 81186 - corp C15, situat în municipiul 
Brăila, strada Pietății, nr. 1, Spitalul Județean de Urgență Brăila, Corp B, în vederea 
cumpărării la prețul aprobat 
 
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”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  



Proiectul de hotarare privind exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea spațiului 
comercial, înscris în Cartea funciară nr. 81186 - corp C15, situat în municipiul Brăila, strada 
Pietății, nr. 1, Spitalul Județean de Urgență Brăila, Corp B, în vederea cumpărării la prețul 
aprobat a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

21. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare imobiliara a 
constructiei situate in Braila, Soseaua Buzaului nr.2, C1 – corp de acces intrare U.P.U. 
si sala de recoltare probe analize laborator, nr. cadastral 95695-C1, in vederea 
cumpararii prin negociere si aprobarea componentei comisiei de negociere a valorii 
de cumparare a bunului 
 
Stimati consilieri acest proiect de hotarare a fost analizat  in sedinta comisiei de specialitate 
a Consiliului Judetean Braila si a obtinut Avizele de la comisiile cu atributii in acest sens, in 
speta:  
Comisia de buget-finante, administrarea domeniului  public si privat al judetului; 
Comisia  pentru administratie publica locala,juridica, relatii publice si relatii internationale; 
Comisia pentru sanatate si protective sociala; 
Comisia de strategii, studii, prognoze economico-sociale. 
 
Va rog faceti propuneri, in vederea constituirii comisiei: 
 
*Din partea grupului P.N.L., dl consilier Bucalau Alexandru il propune pe dl consilier Lungu 
Danut. 
 
**Din partea grupului P.S.D., dl consilier Valsan Dorel il propune pe dl consilier Ghiorghiu 
Marian. 
 
**Din partea grupului P.M.P., d-na consilier Toma Broasca Virginia il propune pe dl consilier 
Botea Viorel. 
 
Din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila sunt propusi d-na 
Marcela Tiripa si dl Orest Sulicu. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Rog sa pregatim buletine de vot. 
 
Va propun alegerea unei comisii de numarare a voturilor alcatuita din 3 persoane, respectiv, 
domnul vicepresedinte Epureanu Ionel, domnul vicepresedinte Dobre Ionut Ciprian si dl 
consilier judetean Ichim Andrei Ionut. 
 
Supun la vot aceasta propunere: 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 



 
Componenta comisiei de numarare a voturilor alcatuita din domnul vicepresedinte Epureanu 
Ionel, domnul vicepresedinte Dobre Ionut Ciprian si dl consilier judetean Ichim Andrei Ionut 
a votata in unanimitate. 
 
*Urmeaza operatiunea de votare. 
 
**Dupa incheierea operatiunii de votare si a procesului de numarare a voturilor pentru 
aprobarea componentei comisiei de negociere prevazuta in proiectul de hotarare aflat in 
dezbatere, situatia se prezinta astfel: 
 
Dl consilier judetean Botea Viorel a obtinut 26 de voturi “pentru”, voturi “impotriva” - 4. 
 
Dl consilier judetean Ghiorghiu Marian a obtinut 26 de voturi “pentru”, voturi “impotriva” - 4. 
 
Dl consilier judetean Lungu Danut a obtinut 23 de voturi “pentru”, voturi “impotriva” - 7. 
 
D-na Tiripa Marcela - functionar in cadrul aparatului de specialitate a obtinut 25 de voturi 
“pentru”, voturi “impotriva” - 5. 
 
Dl Orest Sulicu - functionar in cadrul aparatului de specialitate a obtinut 26 de voturi 
“pentru”, voturi “impotriva” - 4. 
 
 
***Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti au fost desemnati in calitate de  membri in 
comisia de negociere prevazuta in proiectul de hotarare aflat la pct. 21 de pe ordinea de zi, 
urmatorii: 
 
1. Dl consilier judetean Botea Viorel . 
 
2. Dl consilier judetean Ghiorghiu Marian. 
 
3. Dl consilier judetean Lungu Danut. 
 
4. D-na Tiripa Marcela - functionar in cadrul aparatului de specialitate. 
 
5. Dl Orest Sulicu – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate. 
 
**** Functiile in cadrul comisiei vor fi stabilite in prima sedinta in care aceasta se va intruni. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 1 
  



Proiectul hotarare privind insusirea Raportului de evaluare imobiliara a constructiei situate in 
Braila, Soseaua Buzaului nr.2, C1 – corp de acces intrare U.P.U. si sala de recoltare probe 
analize laborator, nr. cadastral 95695-C1, in vederea cumpararii prin negociere si aprobarea 
componentei comisiei de negociere a valorii de cumparare a bunului a fost aprobat cu 29 de 
voturi „pentru” si 1 abtinere. S-a abtinut de la vot d-l consilier judetean Pricop Cristian.  
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
22. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 
imobilului “Teren extravilan comuna Frecatei, Zona Blasova” si ale imobilului “Lacul 
Blasova”, apartinand domeniului public al judetului Braila, conform masuratorilor 
cadastrale efectuate ca urmare a dezmembrarii suprafetelor loturilor si a inscrierii lor 
in cartea funciara   
 
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”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale 

imobilului “Teren extravilan comuna Frecatei, Zona Blasova” si ale imobilului “Lacul 

Blasova”, apartinand domeniului public al judetului Braila, conform masuratorilor cadastrale 

efectuate ca urmare a dezmembrarii suprafetelor loturilor si a inscrierii lor in cartea funciara  

a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 
23. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul 
Militar Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor active fixe si obiecte de inventar 
 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  



Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul Militar 

Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor active fixe si obiecte de inventar a fost 

aprobat in unanimitate. 

  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
24. Proiect de hotarare privind  aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” Braila, asupra imobilului situat 
in municipiul Braila, str. Gradinii Publice nr.13, proprietate publica a judetului Braila 
si preluarea acestuia 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”: 30 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al 

Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” Braila, asupra imobilului situat in 

municipiul Braila, str.Gradinii Publice nr.13, proprietate publica a judetului Braila si preluarea 

acestuia in administrarea Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
25. 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”: 30  
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. 

 



Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
26. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei 
Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului 
Braila pentru anul 2022 

 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul 

Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru 

anul 2022 a fost aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

27. Proiect de hotarare privind  aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a 
valorilor drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 
31.12.2021 

 
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”: 30  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a valorilor 

drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2021 a fost 

aprobat in unanimitate.  

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului 
local al Judetului Braila si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii  precum si a situatiilor financiare anuale la data 
de 31.12.2021 

 



 
 
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”: 20  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 10 
  
Proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului local al 
Judetului Braila si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 
din venituri proprii  precum si a situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2021 a fost 
aprobat cu 20 de voturi „pentru” si 10 abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri 
judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, 
Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela -Andreia, Pricop 
Cristian si Varga Vasile-Constantin. 
 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
29. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila 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”: 20  
Voturi ”impotriva ”: 10  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 

estimarile pe anii 2023-2025 a fost aprobat cu 20 de voturi „pentru” si 10 abtineri. S-au 

abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea 

Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, 

Pascale Daniela -Andreia, Pricop Cristian si Varga Vasile-Constantin 

Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
30. Plan Strategic de Ordine Publica al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila 
pentru anul 2022 
 



 
Va rog, aveti cuvantul. 
 
31. Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Braila privind situatia gestionarii 
bunurilor in anul 2021 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
32. Alte probleme 
 
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului 
Judetean Braila, aveti cuvantul. 
 
         *      
                                             *     * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 martie 2022. 
 
 
 

  Intocmit, 
 

           Hazaparu Marinela 
 

  
 
 
 
 
 

      PRESEDINTE,                             SECRETARUL GENERAL 
                                                                                                 AL JUDETULUI, 

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


