
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES-VERBAL  
  

al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 6 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.24751/06.12.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 369/06.12.2021, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 6 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 26 de 
consilieri judeteni,  din 29 de consilieri in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. 
In total, sunt 27 de participanti. 
     Lipsesc d-nii consilieri judeteni Capatana Marian, Cirligea Eugen si Varga Vasile-
Constantin.  
 La sedinta au fost invitati: 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 hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 

104/2021 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 2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 

Daca sunt observatii sau propuneri: 

Daca nu, supun la vot ordinea de zi a sedintei. 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 27 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 



 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.104/2021 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 2021 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu aveti intrebari, vreau sa va aduc la cunostinta ca, propun prelungirea termenului  de 

depunere a documentelor justificative pentru decontare, din data de 6 decembrie pana pe data 

de limita de 10.12.2021, pentru ca toti primarii sa aiba timp sa depuna toate documentele 

necesare. 

Daca nu mai sunt comentarii, 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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.104/2021 
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 2021 a fost aprobat in 
unanimitate. 
  
         *      
                                                     *     * 
 
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 6 decembrie 2021. 
 
 

Intocmit, 
 

         Hazaparu Marinela 

 
 
 
 

      PRESEDINTE,                     SECRETARUL GENERAL 
                                                                                          AL JUDETULUI, 

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


