
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL  
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 26 noiembrie 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. 23839/19.00.2021, transmisa fiecarui consilier judetean 
in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.359/19.11.2021, a fost 
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 26 noiembrie 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 26 de 
consilieri judeteni, plus presedintele Consiliului Judetean Braila. 
  Lipsesc motivat d-nii consilieri judeteni Toma-Broasca Virginia si dl. Varga Vasile 
Constantin. 
Urmeaza sa se conecteze dl consilier Ismail Duran. 
 La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetarta, Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul adjunct al 
Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei Tehnise si Lucrari Publice, 
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 doamnei director executiv al Directiei administratie 
publica, contencios, pentru a supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului 
Judetean Braila din data de 28 octombrie 2021. Doamna director, aveti cuvantul: 
 
D-na Mioara Dutu, director executiv al Directiei administratie publica, contencios: 
 
Domnule presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, procesul verbal al sedintei ordinare a 
Consiliului Judetean Braila din data de 28 octombrie 2021 a stat la camera consilierilor si 
pana in prezent nu s-au primit propuneri de modificare ale acestuia, motiv pentru care va 
rog sa-l aprobati in forma redactata. Multumesc. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 28 octombrie 2021. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 26 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 28 octombrie 2021, a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Stimati consilieri, inainte de a supune la vot ordinea de zi, doresc sa propun modificarea 
acesteia, in sensul ca proiectul de hotarare de la numarul 7 sa fie dezbatut si supus la vot 
dupa proiectul de hotarare cu numarul 12. 
Asadar, proiectul de hotarare numarul 12 va avea numarul 11, iar proiectul de hotarare cu 
numarul 7 va avea numarul 12. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
   
Supun la vot propunerea de modificare a ordinii de zi, in sensul inversarii ordinii de 
dezbatere a proiectelor de hotarare, respectiv proiectul de hotarare de la numarul 7 sa fie 
dezbatut si supus la vot dupa proiectul de hotarare cu numarul 12. In acest context, 
proiectul de hotarare numarul 12 va avea numarul 11. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 26 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Propunerea de modificare a ordinii de zi a fost aprobata 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 
urmatorul proiect de hotarare care a fost transmis consilierilor judeteni, respectiv comisiilor 
de specialitate in format electronic. 
 
1. Proiect de hotarare privind  acordarea de granturi unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și 
cadrelor didactice cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale, 
precum si în domeniul performanțelor școlare - Media 10 la examenul de evaluare 
națională/bacalaureat) - în anul școlar 2020-2021 
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*Dl. consilier judetean Ismail Duran a semnalat faptul ca este prezent online. La sedinta 
participa 27 de consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. 
 
* Dl. Consilier judetean Botea Viorel a semnalat faptul ca la proiectul de hotarare enuntat 
anterior nu va participa la vot, deoarece este direct implicat. Totodata a semnalat faptul ca 
in anumite u.a.t.-uri, asa cum este comuna Victoria se desfasoara anumite proiecte finantate 
prin fonduri europene, si ca atare a facut propunerea ca toate unitatile scolare care 
deruleaza astfel de proiecte europene, contabilizate de I.S.J. Braila sa fie stimulate financiar 
sau prin alte metode. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu proiectul de hotarare enuntat. 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind  acordarea de granturi unităților 
de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor 
și cadrelor didactice cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale, 
precum si în domeniul performanțelor școlare - Media 10 la examenul de evaluare 
națională/bacalaureat) - în anul școlar 2020-2021 a fost aprobata 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 Vaduva Dumitru  și 
declararea “vacant” a locului deținut - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 307 / 
21 decembrie 2020 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 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului Maternal „Alexandra”, organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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5. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean 
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 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, 
asistenta juridica si reprezentare pentru anul 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.57/16.04.2021 privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a 
Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club 
“Dunarea” Braila pe anul 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pentru 
evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile 
pentru anul fiscal 2022 la nivelul judetului Braila  - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de finantare actualizata a obiectivului de 
investitii “Reabilitare DC 59, DJ 212 A – Blasova, km 0+000-km 11+000” rezultata ca 
urmare a actualizarii devizului general, conform aplicarii prevederilor din Ordonanta 
Guvernului nr.15/2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

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

11. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care 
apartin domeniului public si privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. 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 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și 
cadrelor didactice cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale, 
precum si în domeniul performanțelor școlare - Media 10 la examenul de evaluare 
națională/bacalaureat) - în anul școlar 2020-2021- initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului 
Braila, pe primele 9 luni ale anului 2021 

15. Alte probleme 
 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Supun la vot ordinea de zi suplimentata, asa cum a fost enuntata. 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi, suplimentata, 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 Vaduva Dumitru  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”: 28 
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 Vaduva Dumitru  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 statului de functii al 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”: 28 
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Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 307/21 decembrie 2020 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”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 307/21 
decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale  Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului Maternal „Alexandra”, 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”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului Maternal „Alexandra”, 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: 
 

5. Proiect de hotarare privind  modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului 
Judetean 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”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean 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: 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, 
asistenta juridica si reprezentare pentru anul 2022 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean:  
 
La ce costuri se ridica aceste servicii de consultanta? 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Acelesi costuri ca si in anul 2021. 
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.  



8 
 

 

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, asistenta 
juridica si reprezentare pentru anul 2022 a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, 
pentru evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, 
valabile pentru anul fiscal 2022 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”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, pentru 
evaluarea in lei a venitului brut, in cazul in care arenda se exprima in natura, valabile pentru 
anul fiscal 2022 la nivelul judetului Braila   a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea valorii de finantare actualizata a 
obiectivului de investitii “Reabilitare DC 59, DJ 212 A – Blasova, km 0+000-km 
11+000” rezultata ca urmare a actualizarii devizului general, conform aplicarii 
prevederilor din Ordonanta Guvernului nr.15/2021 
 
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”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind  aprobarea valorii de finantare actualizata a obiectivului de 
investitii “Reabilitare DC 59, DJ 212 A – Blasova, km 0+000-km 11+000” rezultata ca 
urmare a actualizarii devizului general, conform aplicarii prevederilor din Ordonanta 
Guvernului nr.15/2021 a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor active 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”: 28 
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 a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor 
care apartin domeniului public si 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?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care 
apartin domeniului public si privat al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. 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 
 
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”: 19  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 8 
  
Proiectul 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 a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” si 8 abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii 
consilieri judeteni Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, 
Lungu Danut, Necoara Anamaria, Vlad-Pascale Daniela -Andreia, Pricop Cristian-Florinel. 
Nu a participat la vot dl consilier Cirligea Florin -Eugen. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 

nr.57/16.04.2021 privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a 

Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club 

“Dunarea” Braila pe anul 2021 

 

Va rog, aveti cuvantul  
 
* Dl consilier Negru Marius-Catalin a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu va 
participa la vot. 
 
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”: 26 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.57/16.04.2021 privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a Consiliului 
Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “Dunarea” Braila pe anul 
2021 a fost aprobat cu 26 de voturi „pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier 
judetean Capatana Marian. Dl consilier Negru Marius-Catalin nu a participat la vot. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și 
cadrelor didactice cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale, 
precum si în domeniul performanțelor școlare - Media 10 la examenul de evaluare 
națională/bacalaureat) - în anul școlar 2020-2021 
 
Voi raspunde d-lui consilier judetean Botea Viorel: toata documentatia aferenta acestui 
proiect este intocmita de I.S.J. Braila in baza unor ordine de ministru. Daca metodologia din 
cadrul I.S.J. se va schimba si vor veni atributii noi catre primarii si consilii judetene, ne vom 
angaja cu sume de bani pentru premierea copiilor cu rezultate deosebite. 
 
Tocmai de aceea am semnalat acest fapt, pentru ca ropunerea sa vina din partea 
administratiei judetene, astfel incat si alte activitati cu un inalt nivel de competenta 
educationala sa fie evidentiate prin bonificatiile pe care le da consiliul judetean.  
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Aceste proiecte Erasmus se deruleaza doar de acum doua luni? 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
Nu, de obicei acestea se deruleaza de 24-36 de luni. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Si dvs. cat timp ati fost la I.S.J. Braila de ce nu ati metodologia ca aceste proiecte sa ajunga 
in situatia de a fi premiate? 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Va promit ca in urmatorul mandat am sa fac acest lucru. 
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D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Asteptam urmatorul mandat. 
 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Lucrurile sunt prfectibile, le putem imbunatati si ma bucur ca ati venit aceasta idee. In 
momentul in care va veni metodologia de la nivelul I.S.J. Braila vom premia elevii, conform 
legii. 
 
Daca mai sunt observatii sau propuneri:  
 
Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, nu se va schimba nimic in metodologie. Celor care sunt mai vechi in 
administratie as dori sa le reamintesc ca suntem printre primele judete care am aplicat asa 
ceva si dupa modelul nostru au aplicat si alte judete din tara. 
 
Supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de 
stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate 
deosebite la concursurile naționale și internaționale, precum si în domeniul performanțelor 
școlare - Media 10 la examenul de evaluare națională/bacalaureat) - în anul școlar 2020-
2021 a fost aprobat cu 27 de voturi „pentru”. Nu a participat la vot dl consilier judetean 
Botea Viorel. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al 
Judetului Braila, pe primele 9 luni ale anului 2021 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu, il rog pe dl presedinte al  A.T.O.P. sa faca o informare privind I.P.J. Braila si I.S.U. 
Braila 
 
 
 
 



13 
 

 

15. Alte probleme 
 

Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului 
Judetean Braila, aveti cuvantul. 
 
         *      
                                                     *     * 
 
 Daca nu mai sunt discutii si totodata epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de 
zi, declar inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 
noiembrie 2021. 
 
 
 

Intocmit, 
 

         Hazaparu Marinela 
 

 
 
 
 
 
 

      PRESEDINTE,                     SECRETARUL GENERAL 
                                                                                          AL JUDETULUI, 

 
            Chiriac Francisk-Iulian              Priceputu Dumitrel 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V. 2 ex. 


