
 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES-VERBAL 
 al  sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila  

din data de 7 ianuarie 2022 
 
 

Sedinta este deschisa de Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin adresa nr.436/06.01.2022, 
transmisa fiecarui consilier judetean in baza Dispozitiei Presedintelui 
Consiliului Judetean Braila nr.25/06.01.2022, a fost convocat Consiliul 
Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 7 ianuarie 2022. 
 
         Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, 
printr-o platforma online de videoconferinta. 
 In urma verificarii conectarii pe platforma rezulta ca la sedinta sunt 
prezenti 27 membri din 31 membri in functie. 
         Lipsesc nemotivat urmatorii consilierii judeteni: Capatana Marian, Cirligea 
Florin-Eugen, Varga Vasile-Constantin si Vlad-Pascale Daniela-Andreia.   
       
 La sedinta au fost invitati: Directorul 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 ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
sectiunii de dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 2021, din 
excedentul bugetar al anilor precedenti - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale 
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului 
Braila, destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si 
comunale  pe anul 2022 si a sumelor estimate pe anii 2023- 2025 - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

3. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale 
a procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2023-2025 - initiat 



de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

4. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale 
a fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din 
impozitul pe venit pe anul 2022, pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care 
necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de funcţionare, 
pe care unitatile administrativ- teritoriale din judet, in mod justificat, nu le 
pot finanta din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) 
lit. a) din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din 
sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pe anul 2022- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian: 

 Supun la vot ordinea de zi.  
Cine este pentru? 
Impotriva?Abtineri? 
 

  Ordinea de zi este aprobata in unanimitate. 
 
 Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian: 
 Va propun sa folosim ca modalitate de vot, votul deschis, prin ridicarea 
mainii. 
 Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a 
deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 
2021, din excedentul bugetar al anilor precedenti   

 
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”: 21  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 6  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de 
dezvoltare a bugetului judetului Braila, pe anul 2021, din excedentul bugetar al anilor 
precedenti  a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” si 6 „abtineri” ( consilieri judeteni Bucalau 
Alexandru, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria si Pricop 
Cristian-Florinel)  
 



 
2. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale  pe anul 2022 si a sumelor estimate 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”: 27  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  

 
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila, destinate finantarii 
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale  pe anul 2022 si a sumelor estimate pe 
anii 2023- 2025 a fost aprobat in unanimitate. 

 
 

3.     Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati 
administrativ- teritoriale a procentului de 20% din cota de 14% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale 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”: 27  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  

 
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a procentului de 
20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 
2023-2025 a fost aprobat in unanimitate. 
 

 



  4. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-
teritoriale a fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 
6% din impozitul pe venit pe anul 2022, pentru sustinerea programelor de 
dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care 
necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de funcţionare, pe 
care unitatile administrativ- teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot 
finanta din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) 
din Legea 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din sume 
defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, 
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”: 27  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  

 
Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a fondului la 
dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2022, 
pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de 
infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de funcţionare, pe 
care unitatile administrativ- teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile 
proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 273/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pe anul 2022 a fost aprobat in unanimitate. 
 
                                                                  * 
                                               *                                     * 
           
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 07 ianuarie 2022.     
   

 Intocmit, 
           Straton Cristina 
 

 
 

      PRESEDINTE,                     SECRETARUL GENERAL 
                                                                                          AL JUDETULUI, 

 
            Chiriac Francisk-Iulian                  Priceputu Dumitrel 
 

 

 


