
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

 
PROCES-VERBAL  

al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 14 septembrie 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.18226/08.09.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.263/08.09.2021, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 14 septembrie 2021. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 28 de consilieri judeteni din 
30 de consilieri in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, la sedinta sunt 
30 de participanti. 
 Lipseste motivat d-na consilier judetean  Chivu Mirela. 
 Lipseste nemotivat dl. consilier judetean Dorobantu Stavarel. 
           La sedinta au fost invitati: Primarul comunei Racovita, Primarul comunei Sutesti , 
Primarul comunei Tudor Vladimirescu, Primarul comunei Salcia Tudor, Primarul comunei 
Vadeni, Primarul comunei Galbenu, Primarul comunei Marasu, Primarul comunei Dudesti, 
Primarul comunei Traian, 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. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele 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 31 august 2021. Domnule 
secretar, aveti cuvantul. 
 
Dl. Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
Domnule presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, provesul verbal al sedintei ordinare din 
data de 31 august 2021, dupa redactare a fost pus la dispozitia dumneavoastra. Pana in 
prezent nu s-au primit propuneri de modificare sau completare si modificare a acestuia, motiv 
pentru care va propun aprobarea lui in forma redactata.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 august 2021. 
Cine este “pentru”? 
Cine este “impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
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Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 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 urmatorul 
proiect de hotarare care a fost transmis consilierilor judeteni, respectiv comisiilor de 
specialitate in format electronic. 

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

177/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 

Braila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinantarea 

si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare DC21, de la km 6+230 la km 8+785, 

oras Insuratei, judetul Braila”  

 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare enuntat. 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr. 177/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul 
Judetean Braila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru 
cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “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: 

 
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 desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in 

Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 

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

2. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean 

Brăila în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

Judetean Braila nr.325/21.12.2020 privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand 

venituri proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate 

acestuia, pentru anul fiscal 2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila 

2021-2027- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 

Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Transparenta, etica si 

integritate in administratia publica din Judetul Braila”, a Acordului de parteneriat cu 

Directia Generala Anticoruptie/Unitatea de implementare a proiectelor si a cheltuielilor 

legate de proiect, in vederea implementarii in cadrul Cererii de proiecte POCA/924/2/2 

(CP15/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate) - 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 Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren de sport 

multifunctional, comuna Racovita, judetul Braila”- 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 Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reamenajare, reconfigurare parc si 

desfiintarea imprejmuirii existente, comuna Sutesti, 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 Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor 

Vladimirescu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare 

trotuare si parcari in comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila”, rest de executat - 

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 Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor 

pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren sport in sat 

Cuza Voda, comuna Salcia Tudor” - 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 Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor 

pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire camin cultural 

parter si imprejmuire teren, desfiintare constructii C1 - camin cultural, C2 - anexa” - 

partial- 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 Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str. Viilor, tronson 
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cuprins intre strada Trandafirilor si strada Lacramioarelor, comuna Vadeni, judetul 

Braila” - 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 Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire si amenajare vestiare si 

imprejmuire teren fotbal sat Drogu, comuna Galbenu” - 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 Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire centru activitati cultural 

artistice, sat Tacau, comuna Marasu, judetul Braila” - 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 Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire centru multifunctional 

Dudesti, etapa a II-a” - 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 comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare gradinita copii si 

construire anexa (centrala termica si magazie) in sat Traian, comuna Traian” - 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 comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistem de supraveghere video cu 

circuit inchis in localitatile Traian si Urleasca, comuna Traian” - 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 Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare constructie-anexa C2 

comuna Traian, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 

177/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 

orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinantarea si realizarea 

obiectivului de investitii “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 

19. Alte probleme. 

 
Supun la vot ordinea de zi suplimentata, asa cum a fost enuntata. 
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Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Ordinea de zi suplimentata a fost aprobat in unanimitate. 

 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 
Dupa aprobarea ordinii de zi, inainte de a se intra in dezbaterile asupra proiectelor de hotarari, 
doamnelor si domnilor consilieri, domnul secretar general al judetului face precizari legate de 
prevederile O.U.G. nr.57/2019. 
 
Domnule secretar general aveti cuvantul: 
 
Dl. Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
Mentionez 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 Abaseaca Mihai Gabriel, consilier judetean: 
 
Doresc sa precizez faptul ca la proiectele de hotarare de la punctele 15, 16 si 17 de pe ordinea 
de zi nu voi participa la vot. 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean 
Braila in Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala Braila 
 
Va propun alegerea unei comisii de numarare a voturilor formata din 3 persoane, compusa din 
domnii vicepresedinti Epureanu Ionel, Dobre Ionut Ciprian si dl consilier judetean Dobrota 
Valentin. Tinand cont de faptul ca si pentru cel de-al doilea proiect de hotarare este necesara 
constituirea unei comisii pentru numararea voturilor, propun sa pastram aceeasi comisie, in 
aceeasi componenta. 
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Supun la vot comisia de numarare a voturilor, in componenta mentionata anterior. 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Comisia de numarare a voturilor, compusa din domnii vicepresedinti Epureanu Ionel, Dobre 
Ionut Ciprian si dl consilier judetean Dobrota Valentin a fost votata in unanimitate. 
 
Va rog faceti propuneri: 
 
Din partea grupului P.S.D. dl consilier judetean Vaduva Dumitru il propune pe dl consilier 
judetean Abaseaca Mihai Gabriel. 
 
Din partea grupului P.N.L., dl consilier Bucalau Alexandru il propune pe dl consilier Lungu 
Danut. 
 
*La sfarsitul sedintei, dupa incheierea procesului de numarare a voturilor, dl. Epureanu Ionel, 
vicepresedintele Consiliului Judetean Braila si presedintele comisiei de numarare a voturilor, a 
prezentat rezultatul votarii la proiectul de hotarare nr. 1 de pe ordinea zi, privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al  Centrului 
Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila: 
 
Buletine de vot introduse in urna: 29 
Buletine de vot nule: 0 
Buletine de vot valabil exprimate: 29 
 
Repartizarea voturilor: 
 
Dl consilier judetean Abaseaca Mihai Gabriel-voturi “pentru” – 21, voturi “impotriva” - 8. 
Dl consilier judetean Abaseaca Lungu Danut-voturi “pentru” – 8, voturi “impotriva” -21. 
Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti a fost desemnat in calitate de reprezentant al 
Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si 
Asistenta Educationala Braila, dl consilier judetean Abaseaca Mihai Gabriel 
 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

2. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean 
Brăila în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Brăila 

 
Supun la vot comisia de numarare a voturilor, in aceeasi componenta. 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
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Abtineri?  
 
 
 
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Comisia de numarare a voturilor, compusa din domnii vicepresedinti Epureanu Ionel, Dobre 
Ionut Ciprian si dl consilier judetean Dobrota Valentin a fost votata in unanimitate. 
 
Va rog faceti propuneri 
 
Din partea grupului P.S.D. dl consilier judetean Vaduva Valentin a propus, din functionarilor 
publici pe d-na Turosu Magdalena-functionar in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Braila. 
 
Din partea grupului P.N.L., dl consilier judetean Lungu Danut a propus pe dl consilier judetean 
Bucalau Alexandru. 
 
Din partea grupului de consilieri P.M.P., dl Botea Viorel a propus-o, in calitate de  reprezentant 
al Consiliului Județean Brăila în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brăila pe d-na Toma Broasca 
Virginia. 

 
**La sfarsitul sedintei, dupa incheierea procesului de numarare a voturilor, dl. Epureanu Ionel, 
vicepresedintele Consiliului Judetean Braila si presedintele comisiei de numarare a voturilor, a 
prezentat rezultatul votarii la proiectul de hotarare nr. 2 de pe ordinea zi, privind desemnarea 
unui reprezentant al Consiliului Județean Brăila în Comisia de Orientare Școlară și 
Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brăila: 
 
Buletine de vot introduse in urna: 29 
Buletine de vot nule: 0 
Buletine de vot valabil exprimate: 29 
 
Repartizarea voturilor: 
 
D-na Turosu Magdalena -voturi “pentru” – 17, voturi “impotriva” - 12. 
Dl consilier judetean Bucalau Alexandru-voturi “pentru” – 8, voturi “impotriva” -21. 
D-na consilier judetean Toma Broasca Virginia - voturi “pentru” – 4, voturi “impotriva” -25. 
 
Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, a fost desemnata in calitate de reprezentant al 
Consiliului Judetean Braila in Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Brăila, d-na Turosu Magdalena. 

 
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr. 325/21.12.2020 privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand 
venituri proprii ale Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate 
acestuia, pentru anul fiscal 2021 

 
Va rog, aveti cuvantul  
Daca sunt observatii sau propuneri:  
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare.  
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.325/21.12.2020 privind stabilirea taxelor si tarifelor reprezentand venituri proprii ale 
Consiliului Judetean Braila si ale institutiilor publice subordonate acestuia, pentru anul fiscal 
2021 a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila 
2021-2027 

 
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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027 a 
fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Transparenta, etica si 
integritate in administratia publica din Judetul Braila”, a Acordului de parteneriat cu 
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Directia Generala Anticoruptie/Unitatea de implementare a proiectelor si a cheltuielilor 
legate de proiect, in vederea implementarii in cadrul Cererii de proiecte POCA/924/2/2 
(CP15/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate) 

 
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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului “Transparenta, etica si integritate in 
administratia publica din Judetul Braila”, a Acordului de parteneriat cu Directia Generala 
Anticoruptie/Unitatea de implementare a proiectelor si a cheltuielilor legate de proiect, in 
vederea implementarii in cadrul Cererii de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile 
mai putin dezvoltate) a fost aprobat in unanimitate. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren de sport multifunctional, 
comuna Racovita, judetul 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Racovita, prin Consiliul Local al comunei Racovita pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire teren de sport multifunctional, comuna Racovita, 
judetul Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reamenajare, reconfigurare parc si 
desfiintarea imprejmuirii existente, comuna Sutesti, judetul 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”: 29  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reamenajare, reconfigurare parc si desfiintarea imprejmuirii 
existente, comuna Sutesti, judetul Braila” 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 Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor 
Vladimirescu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare 
trotuare si parcari in comuna Tudor Vladimirescu, judetul 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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu 
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pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare trotuare si parcari in 
comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila” 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 comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren sport in sat 
Cuza Voda, comuna Salcia Tudor” 

 
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire teren sport in sat Cuza Voda, 
comuna Salcia Tudor” 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 Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire camin cultural 
parter si imprejmuire teren, desfiintare constructii C1 - camin cultural, C2 - anexa” 

 
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local al comunei Salcia Tudor pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire camin cultural parter si 
imprejmuire teren, desfiintare constructii C1 - camin cultural, C2 - anexa” 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 Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str. Viilor, tronson 
cuprins intre strada Trandafirilor si strada Lacramioarelor, comuna Vadeni, judetul 
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare str. Viilor, tronson cuprins intre strada 
Trandafirilor si strada Lacramioarelor, comuna Vadeni, judetul Braila” 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 Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire si amenajare vestiare si 
imprejmuire teren fotbal sat Drogu, comuna Galbenu” 
  
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul Local al comunei Galbenu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire si amenajare vestiare si imprejmuire teren fotbal 
sat Drogu, comuna Galbenu” 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 Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire centru activitati cultural 
artistice, sat Tacau, comuna Marasu, judetul 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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinanțarea și realizarea 
obiectivului de investiții “Construire centru activitati cultural artistice, sat Tacau, comuna 
Marasu, judetul Braila” 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 Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire centru multifunctional 
Dudesti, etapa a II-a” 

 
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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Dudesti, prin Consiliul Local al comunei Dudesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Construire centru multifunctional Dudesti, etapa a II-a” 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 comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare gradinita copii si 
construire anexa (centrala termica si magazie) in sat Traian, comuna Traian” 

 
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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare gradinita copii si construire anexa (centrala 
termica si magazie) in sat Traian, comuna Traian” a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Nu a 
participat la vot dl consilier judetean Abaseaca Mihai Gabriel. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 
16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Sistem de supraveghere video cu 
circuit inchis in localitatile Traian si Urleasca, comuna Traian” 
 
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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Sistem de supraveghere video cu circuit inchis in localitatile 
Traian si Urleasca, comuna Traian” a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Nu a participat la 
vot dl consilier judetean Abaseaca Mihai Gabriel. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare constructie-anexa C2 
comuna Traian, judetul 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 aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local al comunei Traian pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare constructie-anexa C2 comuna Traian, judetul 
Braila” a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Nu a participat la vot dl consilier judetean 
Abaseaca Mihai Gabriel. 
  
Dl. Francisk Iulian Chiriac, Presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
177/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean 
Braila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinantarea 
si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare DC21, de la km 6+230 la km 8+785, 
oras Insuratei, judetul Braila” 
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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”: 29 
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0 
  
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
177/31.08.2021 privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu 
orasul Insuratei, prin Consiliul Local al orasului Insuratei pentru cofinantarea si realizarea 
obiectivului de investitii “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: 
 

13. Alte probleme 
 

Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului 
Consiliului Judetean Braila, aveti cuvantul. 

Daca nu, doresc sa va multumesc pentru ca s-a aprobat in unanimitate Strategia de 
dezvoltare a Judetului Braila, un document esential pentru exercitiul financiar 2021-2027. Ca 
orice strategie poate avea si modificari pe parcursul implementarii, putand sa adaugam lucruri 
noi sau lucruri care vin in sprijinul dezvoltarii judetului Braila. Am parcurs toate etapele de 
implementare, cu oameni profesionisti, fiind un proiect pe fonduri europene. S-au strans peste 
800 de proiecte din toate u.a.t.-urile, inclusiv Primaria Municipiului Braila, in valoare de peste 
40 miliarde de lei. Important este sa avem mai repede ghidurile de finantare.  

Tin sa va mai comunic faptul ca va veni o perioada foarte grea si trebuie sa ne facem 
foarte bine calculele in ceea ce priveste costurile pentru spitale, tinand cont de cresterea 
pretului la gaz si energie electrica. Trebuie sa gasim resursele financiare astfel incat sa fim cu 
plata la zi a utilitatilor. Nu dorim ca pacientii sa stea in frig pe perioada lunilor de iarna. 

Trebuie sa avem in vedere si evolutia pandemiei, deoarece se pare ca numarul 
cazurilor va creste. Suntem in plina organizare, in corpul D al spitalului au fost introduse 
instalatii de oxigen, noi paturi la ATI si s-a facut curatenie in corpul E. 

In sedintele urmatoare vom avea un proiect de hotarare referitor la un centru de 
vaccinare de sine statator, in corpul B al spitalului. 

Urmatoarea sedinta va avea loc spre sfarsitul lunii. Pot sa va spun ca a mai ramas un 
singur proiect de cofinantare, cel al u.a.t. Sutu, care urmeaza sa treaca de comisiile de 
specialitate si ma bucur ca primarii au inceput sa vina pentru decontarea acestor proiecte, din 
care majoritatea au fost pe partea de educatie. 

Speram ca la anul sa mai prindem o suma pentru aceste cofinantari, in contextul in care 
avem si foarte multe proiecte europene in derulare, in valoare de 60 milioane de euro, pe 
infrastructura, sanatate, proiectul privind facultatea de inginerie, etc. 
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Impreuna vom lua hotararile cele mai bune si speram ca aceste proiecte sa le putem 
implementa, in folosul tuturor brailenilor. 

 
         *      
                                             *       * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 14 septembrie 2021. 
 
 
 
 
 

 Intocmit, 
 

           Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
 

      PRESEDINTE,                     SECRETARUL GENERAL 
                                                                                          AL JUDETULUI, 

 
            Chiriac Francisk-Iulian                  Priceputu Dumitrel 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V.- 2 ex. 
 

 


