
 

 

 
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES VERBAL 

  
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 31 august 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. 17098/25.08.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.247/25.08.2021, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 31 august 2021. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 27 consilieri din 30 de 
consilieri in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, la sedinta sunt 28 de 
participanti. 
 Lipsesc motivat domnii consilieri judeteni Chivu Mirela, Pascale Daniela Andreia si 
Capatina Marian. 
           La sedinta au fost invitati: Primarul comunei Cazasu, Primarul orasului Faurei , Primarul 
comunei Gradistea, Primarul comunei Movila Miresii, Primarul comunei Tufesti, Primarul 
orasului Ianca, Primarul comunei Surdila Gaiseanca, Primarul comunei Viziru, Primarul 
comunei Chiscani, Primarul comunei Bertestii de Jos, Presedintele Asociatiei Club Sportiv 
Victoria Surdila Greci, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, 
Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Directiei Strategii de 
Dezvoltare, Directorul Directiei Tehnice si Lucrari 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 16 august 2021. 
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 16 august 2021 a 
fost pus la dispozitia dvs. Pana in prezent nu au fost primite propuneri de modificare sau 
completare a acestuia, motiv pentru care va solicit aprobarea lui in forma redactata.  

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
  
Supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 16 
august 2021 
 
Cine este “pentru”?    

Cine este “impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 16 august 2021 a 
fost aprobat 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 urmatoarele 
proiecte de hotarare care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv comisiilor de 
specialitate in format electronic. 

 
1. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare DC21, de la km 6+230 la 
km 8+785, oras Insuratei, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 
2. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila 
Gaiseanca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Desfiintare 
constructii C1 si C2 si construire sediu multifunctional – parter – in sat Filipesti, com. 
Surdila Gaiseanca, jud. Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Realizarea si dotarea spatiului de 
joaca si recreere in cadrul Scolii nr.2, str. Rm. Sarat nr.91, in comuna Jirlau, judetul 
Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 
4.  Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de amenajare accese porti 
proprietati si trotuare: strada Stefan cel Mare (DC 57km 29+200 – km 30+093) sat Agaua, 
comuna Frecatei, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
5. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Mircea Voda, prin Consiliul Local al comunei Mircea Voda 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire mini-teren de 
fotbal si imprejmuire inalta, grup sanitar, reamenajare spatiu joaca copii, amenajare alei 
si imprejmuire teren comuna Mircea Voda, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
6. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Refacere imprejmuire 
stradala teren scoala si gradinita Constantin Gabrielescu” in unitatea administrativ-
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teritoriala Bordei Verde- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
7. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare si dotare locuri de 
joaca in localitatea Stancuta si Cuza-Voda, comuna Stancuta, judetul Braila” - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reparatie capitala acoperis scoala 
cu clasele V-VIII Ciocile” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren sport la scoala 
Alexandru Turtoi” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
  
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 9 proiecte de hotarare enuntate 

 

Cine este “pentru”?    

Cine este “impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 28 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Suplimentarea ordinii de zi cu cele 9 proiecte de hotarare 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, modificata: 

 
1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.130/22 

iulie 2021 privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati desfasurate, 
precum si unele facilitate pentru anul scolar 2021-2022, a Planurilor de invatamant 
pentru anul scolar 2021-2022 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu titlu 
gratuit, in scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala- 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 
judetului Braila, a unui numar de 377 arbori apartinand plantatiilor rutiere (partial), 
amplasate pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea valorificarii prin vanzare, 
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organizata prin licitatie publica cu strigare, cu preselectie - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea valorificarii prin vanzare, organizata prin licitatie 
publica cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 1079 arbori, situati pe aliniamentul 
unor drumuri judetene, cu un volum brut de masa lemnoasa de 3309,27 mc, apartinand 
domeniului privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de actiune 
privind serviciile sociale ale UAT Mircea Voda pentru anul 2021 - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul 
Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui mijloc fix- initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 
6 ani, a unui bun de natura obiectelor de inventar, catre Secretariatul Tehnic al Comisiei 
Mixte de Rechizitiia judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Oina-Traditie si 
continuitate la Surdila Greci – Participarea la Cupa Satelor 2021” al Asociatiei Club 
Sportiv Victoria, Surdila Greci - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții „Spatii recreere si activitati sportive in aer liber – 
modificare solutie” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Baraganului, oras Faurei, judetul 
Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Infiintare sistem de supraveghere 
video in comuna Gradistea, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare covor asfaltic Drum 
comunal DC 47 pe o lungime de 1000 m” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistem de supraveghere video cu 
circuit inchis a localitatii Esna”- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare si extindere scoala gimnaziala “Petre 
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Carp” Tufesti, in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare” – rest de executat - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Teren multisport 44*22m Tufesti” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu orasul Ianca, prin Consiliul Local al orasului Ianca pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare drum exploatare sat Plopu” - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu orasul Ianca, prin Consiliul Local al orasului Ianca pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare termica corp cladire Scoala gimnaziala 
din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu”- initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare prelungire strada 
Eroilor pana la cimitir in satul Surdila Gaiseanca, com. Surdila Gaiseanca, jud. Braila”- 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenanajare si dotare exterioara loc de joaca si 
spatiu recreere Gradinita Viziru, comuna Viziru” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare spatiu public cu destinatie de recreere si 
loc de joaca Lanurile, comuna Viziru, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare si amenajare parcare 
str.Cuvioasa Parascheva, sat Chiscani, com. Chiscani, judetul Braila” - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii de Jos 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire sediu 
multifunctional in comuna Bertestii de Jos, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

22. 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 

23. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare DC21, de la km 6+230 la km 8+785, 
oras Insuratei, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
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24. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Desfiintare constructii C1 si 
C2 si construire sediu multifunctional – parter – in sat Filipesti, com. Surdila Gaiseanca, 
jud. Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Realizarea si dotarea spatiului de joaca si recreere in 
cadrul Scolii nr.2, str. Rm. Sarat nr.91, in comuna Jirlau, judetul Braila” - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

26.  Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de amenajare accese porti proprietati si 
trotuare: strada Stefan cel Mare (DC 57km 29+200 – km 30+093) sat Agaua, comuna 
Frecatei, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

27. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Mircea Voda, prin Consiliul Local al comunei Mircea Voda pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire mini-teren de fotbal si 
imprejmuire inalta, grup sanitar, reamenajare spatiu joaca copii, amenajare alei si 
imprejmuire teren comuna Mircea Voda, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

28. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Refacere imprejmuire stradala teren 
scoala si gradinita Constantin Gabrielescu” in unitatea administrativ-teritoriala Bordei 
Verde- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

29. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare si dotare locuri de joaca 
in localitatea Stancuta si Cuza-Voda, comuna Stancuta, judetul Braila” - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

30. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reparatie capitala acoperis scoala cu clasele V-VIII 
Ciocile” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

31. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren sport la scoala Alexandru Turtoi” - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
 

32. Alte probleme  
 

Daca sunt observatii sau propuneri: 
Supun la vot ordinea de zi, suplimentata 
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Cine este “pentru”?    

Cine este “impotriva”?    

Abtineri?  

  
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: 
 
Doamnelor si domnilor consilieri, dupa aprobarea ordinii de zi, inainte de a se intra in 
dezbaterile asupra proiectelor de hotarari, domnul secretar general al judetului face precizari 
legate de prevederile O.U.G. nr.57/2019. 
 
Dl Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
  
 Domnilor consilieri, mentionez faptul ca, potrivit art. 228 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, consilierul care se afla in situatiile prevazute la alin.1 al articolului mentionat, are 
obligatia sa anunte interesul personal pe care il are in adoptarea unei hotarari inscrise pe 
ordinea de zi si care ar avea drept consecinta existenta unei situatii de incompatibilitate sau 
conflict de interese, motiv pentru care are obligatia sa se abtina de la vot sau sa nu participe la 
vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Va propun sa deschidem ordinea de zi si sa supunem dezbaterii primul proiect de hotarare. 
 

1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.130/22 iulie 2021 privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati 
desfasurate, precum si unele facilitate pentru anul scolar 2021-2022, a Planurilor de 
invatamant pentru anul scolar 2021-2022 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate 
cu titlu gratuit, in scopul cresterii gradului de acces si participare a cetatenilor la viata 
culturala 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.130/22 iulie 
2021 privind aprobarea taxelor scolare, taxe pentru alte activitati desfasurate, precum si unele 
facilitate pentru anul scolar 2021-2022, a Planurilor de invatamant pentru anul scolar 2021-
2022 si a Manifestarilor cultural artistice desfasurate cu titlu gratuit, in scopul cresterii gradului 
de acces si participare a cetatenilor la viata culturala a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul 
privat al judetului Braila, a unui numar de 377 arbori apartinand plantatiilor rutiere 
(partial), amplasate pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea valorificarii prin 
vanzare, organizata prin licitatie publica cu strigare, cu preselectie 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 trecerii din domeniul public in domeniul privat al 
judetului Braila, a unui numar de 377 arbori apartinand plantatiilor rutiere (partial), amplasate 
pe aliniamentul unor drumuri judetene, in vederea valorificarii prin vanzare, organizata prin 
licitatie publica cu strigare, cu preselectie a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea valorificarii prin vanzare, organizata prin 
licitatie publica cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 1079 arbori, situati pe 
aliniamentul unor drumuri judetene, cu un volum brut de masa lemnoasa de 3309,27 mc, 
apartinand domeniului privat al judetului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 valorificarii prin vanzare, organizata prin licitatie 
publica cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 1079 arbori, situati pe aliniamentul unor 
drumuri judetene, cu un volum brut de masa lemnoasa de 3309,27 mc, apartinand domeniului 
privat al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de 
actiune privind serviciile sociale ale UAT Mircea Voda pentru anul 2021 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 20 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  8 

 
Proiectul de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de actiune 

privind serviciile sociale ale UAT Mircea Voda pentru anul 2021 a fost aprobat cu 20 de voturi 

pentru si 8 abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, 

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

Pricop Cristian-Florinel, Varga Vasile-Constantin. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui mijloc fix 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 unui mijloc fix a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada 
de 6 ani, a unui bun de natura obiectelor de inventar, catre Secretariatul Tehnic al Comisiei 
Mixte de Rechizitia judetului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 unui mijloc fix a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Oina-
Traditie si continuitate la Surdila Greci – Participarea la Cupa Satelor 2021” al Asociatiei 
Club Sportiv Victoria, Surdila Greci 

 

Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 finantarii programului sportiv “Oina-Traditie si 
continuitate la Surdila Greci – Participarea la Cupa Satelor 2021” al Asociatiei Club Sportiv 
Victoria, Surdila Greci a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții „Spatii recreere si activitati sportive 
in aer liber – modificare solutie” 
 



11 
 

 

Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local al comunei Cazasu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții „Spatii recreere si activitati sportive in aer liber – modificare 
solutie” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9.  Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Baraganului, 
oras Faurei, judetul Braila” 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local al orasului Faurei pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Modernizare strada Baraganului, oras Faurei, judetul Braila” a fost 
aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Infiintare sistem de supraveghere 
video in comuna Gradistea, judetul Braila” 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Infiintare sistem de supraveghere video in comuna 
Gradistea, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila 
Miresii pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare covor 
asfaltic Drum comunal DC 47 pe o lungime de 1000 m” 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare covor asfaltic Drum comunal DC 
47 pe o lungime de 1000 m” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila 
Miresii pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistem de 
supraveghere video cu circuit inchis a localitatii Esna” 
  
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
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Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul Local al comunei Movila Miresii pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistem de supraveghere video cu circuit 
inchis a localitatii Esna” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare si extindere scoala 
gimnaziala “Petre Carp” Tufesti, in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare” 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare si extindere scoala gimnaziala “Petre Carp” 
Tufesti, in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Teren multisport 44*22m Tufesti” 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Teren multisport 44*22m Tufesti” a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Ianca, prin Consiliul Local al orasului Ianca pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare drum exploatare sat 
Plopu” 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu orasul Ianca, prin Consiliul Local al orasului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Reabilitare drum exploatare sat Plopu” a fost aprobat in unanimitate. 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Ianca, prin Consiliul Local al orasului Ianca pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare termica corp cladire 
Scoala gimnaziala din structura Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu” 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu orasul Ianca, prin Consiliul Local al orasului Ianca pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Reabilitare termica corp cladire Scoala gimnaziala din structura 
Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila 
Gaiseanca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare 
prelungire strada Eroilor pana la cimitir in satul Surdila Gaiseanca, com. Surdila 
Gaiseanca, jud. Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare prelungire strada Eroilor pana la 
cimitir in satul Surdila Gaiseanca, com. Surdila Gaiseanca, jud. Braila” a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenanajare si dotare exterioara loc 
de joaca si spatiu recreere Gradinita Viziru, comuna Viziru” 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Amenanajare si dotare exterioara loc de joaca si spatiu recreere 
Gradinita Viziru, comuna Viziru” a fost aprobat in unanimitate. 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare spatiu public cu destinatie 
de recreere si loc de joaca Lanurile, comuna Viziru, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Viziru, prin Consiliul Local al comunei Viziru pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Amenajare spatiu public cu destinatie de recreere si loc de joaca 
Lanurile, comuna Viziru, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare si amenajare parcare str. 
Cuvioasa Parascheva, sat Chiscani, com. Chiscani, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Chiscani, prin Consiliul Local al comunei Chiscani pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Asfaltare si amenajare parcare str.Cuvioasa Parascheva, sat Chiscani, 
com. Chiscani, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii de 
Jos pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire sediu 
multifunctional in comuna Bertestii de Jos, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii de Jos pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Construire sediu multifunctional in comuna Bertestii de 
Jos, judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

22. 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: 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, la Capitolul „Cheltuieli” la Spitalul Judetean Braila, la art. 20 avem 
„Reclama si publicitate” si o suma alocata in cuantum de 20.000 lei. Imi puteti spune despre 
ce este vorba? 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In mod firesc ar trebui sa intrebam spitalul. Este normal ca orice institutie publica, asa cum este 
spitalul, sa dispuna de o suma pentru a putea da anunturi pentru angajari si nu numai sau cele 
privind Covid 19. Nimic nu este gratis. Presa trebuie tratata corespunzator, iar anunturile sa fie 
publicate atat in mediul online si in presa scrisa in conformitate cu un contract.  
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Am inteles, dar tot nu mi-ati raspuns ce va face efectiv Spitalul Judetean Braila cu suma 
aceasta de 20.000 de lei. Consilierii P.N.L. considera ca aceasta suma este prea mare si daca 
ramane asa, la aceasta rectificare, noi ne vom abtine. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Dl consilier Botea Viorel va va da toate detaliile, fiind si presedintele consiliului de administratie 
al spitalului. 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Zilele urmatoare va promit ca va voi prezenta exact ce s-a cheltuit pe reclama pana acum si ce 
se va cheltui. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Aceasta este o suma maxima, nu inseamna ca se va cheltui in totalitate pe publicitate. Oricum, 
este o suma modica. 
 
Dl. Varga Vasile-Constantin, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, anul trecut era prinsa in buget aceasta suma, mai exact spus, acest 
articol? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ca si articol, da, a fost prins, dar nu a fost bugetat si mi se pare normal ca orice articol sa fie 
bugetat. Nu putem sa traim doar cu “Saru`mana” de fiecare data. Poate sa fie retrasa aceasta 
suma, daca nu este nevoie de ea si dusa la alt capitol, dar, trebuie sa fie o suma destinata si 
pentru acest lucru.  
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
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Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 20 
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 20 de voturi „pentru” si 8 abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii 
consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu 
Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pricop Cristian-Florinel, Varga Vasile-Constantin . 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

23. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare DC21, de la km 6+230 la 
km 8+785, oras Insuratei, judetul Braila”  

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare DC21, de la km 6+230 la km 8+785, oras 
Insuratei, judetul Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

24. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila 
Gaiseanca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Desfiintare 
constructii C1 si C2 si construire sediu multifunctional – parter – in sat Filipesti, com. 
Surdila Gaiseanca, jud. Braila”  
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Desfiintare constructii C1 si C2 si 
construire sediu multifunctional – parter – in sat Filipesti, com. Surdila Gaiseanca, jud. Braila” a 
fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Realizarea si dotarea spatiului de 
joaca si recreere in cadrul Scolii nr.2, str. Rm. Sarat nr. 91, in comuna Jirlau, judetul 
Braila”  

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Jirlau, prin Consiliul Local al comunei Jirlau pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Realizarea si dotarea spatiului de joaca si recreere in cadrul Scolii 
nr.2, str. Rm. Sarat nr. 91, in comuna Jirlau, judetul Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

26. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de amenajare accese porti 
proprietati si trotuare: strada Stefan cel Mare (DC 57km 29+200 – km 30+093) sat Agaua, 
comuna Frecatei, judetul Braila”  
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de amenajare accese porti proprietati si trotuare: 
strada Stefan cel Mare (DC 57km 29+200 – km 30+093) sat Agaua, comuna Frecatei, judetul 
Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 

27. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Mircea Voda, prin Consiliul Local al comunei Mircea Voda 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire mini-teren de 
fotbal si imprejmuire inalta, grup sanitar, reamenajare spatiu joaca copii, amenajare alei 
si imprejmuire teren comuna Mircea Voda, judetul Braila”  
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Mircea Voda, prin Consiliul Local al comunei Mircea Voda pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire mini-teren de fotbal si 
imprejmuire inalta, grup sanitar, reamenajare spatiu joaca copii, amenajare alei si imprejmuire 
teren comuna Mircea Voda, judetul Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

28. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Refacere imprejmuire 
stradala teren scoala si gradinita Constantin Gabrielescu” in unitatea administrativ-
teritoriala Bordei Verde 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local al comunei Bordei Verde pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Refacere imprejmuire stradala teren scoala si 
gradinita Constantin Gabrielescu” in unitatea administrativ-teritoriala Bordei Verde a fost 
aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
 
29. Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare si dotare locuri de joaca 
in localitatea Stancuta si Cuza-Voda, comuna Stancuta, judetul Braila”  
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare si dotare locuri de joaca in localitatea Stancuta 
si Cuza-Voda, comuna Stancuta, judetul Braila”   a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
30. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reparatie capitala acoperis scoala cu 
clasele V-VIII Ciocile”  
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    



23 
 

 

Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Reparatie capitala acoperis scoala cu clasele V-VIII Ciocile” - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
31. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren sport la scoala 
Alexandru Turtoi”  

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, 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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Ciocile, prin Consiliul Local al comunei Ciocile pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Amenajare teren sport la scoala Alexandru Turtoi” a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
32. Alte probleme 
 
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului 
Judetean Braila, aveti cuvantul. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, astazi, 31 august este ultima zi in care u.a.t.-urile au posibilitatea sa mai 
depuna documentele pentru asociere in vederea finantarii. Vreau sa va intreb daca mai sunt 
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u.a.t.-uri care nu au avut dosarul complet si daca dvs. sunteti de acord cu prelungirea acestei 
date, pentru a ajuta in continuare u.a.t.-urile. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Raspunsul este „nu”. 
Cine a vrut sa depuna un dosar, l-a depus. 
Astazi este ultima zi de depunere a dosarelor, pentru o noua sedinta care va avea loc pana la 
jumatatea lunii septembrie in care proiectele de hotarare vor fi supuse votului pentru aprobare, 
astfel incat, primariile sa aiba timp sa-si faca lucrarile. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Mai primiti sau nu mai primiti dosare? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Astazi, pana la sfarsitul programului. Dosarele sunt depuse, sunt in lucru, se analizeaza, iar in 
momentul cand vor fi gata se va convoca sedinta in luna septembrie si le vom aproba. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Ca de fiecare data cand a fost un proiect de hotarare in care s-a decis sa se taie arborii de pe 
marginea drumurilor v-am rugat sa luati in calcul totodata si plantarea altora in locul celor taiati. 
Mai am o intrebare: am observat ca primaria Mircea-Voda a cerut un aviz consultativ de la 
Consiliul Judetean Braila pentru un obiectiv pe care dansii doresc sa-l realizeze. Daca este un 
aviz consultativ de ce a tebuit sa il transformam in proiect de hotarare? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru toate u.a.t.-urile am procedat la fel, votand la toate. Mai sunt unele u.a.t.-uri care nu au 
depus, dar vom vota la momentul respectiv. Si u.a.t.-urile de la P.N.L. si cele de la P.S.D. A fost 
o surpriza pentru mine ca v-ati abtinut de la vot. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Daca se cere un aviz consultativ, de ce acesta trebuie transformat in proiect de hotarare de 
catre Consiliul Judetean? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Este un aviz consultativ, domnule consilier, care ati mai votat astfel de proiecte, care se da de 
catre consiliul judetean, din care facem cu totii parte si nu este dat de presedintele consiliului 
judetean. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Eu am intrebat de ce trebuie transformat in proiect de hotarare un aviz consultativ. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru ca asa spune legea. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Ma voi informa mai bine. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Este foarte bine si corect sa va informati. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Nu toti lucram in administratia publica, sa le stim pe toate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Este in regula, dar, puteati sa intrebati functionarii publici si va lamureati. Dar v-am lamurit eu. 
 
Dl. Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Nu m-ati lamurit. 
 
         *      
                                             *          * 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei ordinare a 
Consiliului Judetean Braila din data de 31 august 2021. 
 
 

  Intocmit, 
Hazaparu Marinela 

 

 
 
 
               PRESEDINTE                                                          SECRETAR GENERAL  
           
  
  

        AL JUDETULUI,  

   CHIRIAC FRANCISK-IULIAN      PRICEPUTU DUMITREL  
  
 
 
 
 
 
P.V.- 2 ex.  
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