
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 30 iunie 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. 12328/24.06.2021, transmisa fiecarui consilier judetean 
in baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.130/24.06.2021, a fost 
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 30 iunie 2021. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 29 membri din 30 membri 
in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, la sedinta sunt 30 de 
participanti. 
 Lipseste motivat doamna consilier judetean Anton Gina.  
           La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila, Managerul Scolii Populare de Arte si Meserii „ Vespasian Lungu „ 
Braila, Managerul Bibliotecii Judetene „ Panait Istrati „ Braila, Directorul Directiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul  Directiei Administratie Publica, 
Contencios, Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judetean Braila. 
   Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, dau cuvantul  secretarului general al judetului, pentru a supune 
la vot procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 27 mai 
2021.  Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
Dl Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
  Domnule Presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, procesul verbal al 
sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 27 mai 2021 a fost pus la 
dispozitia dvs. Pana in prezent nu au fost primite observatii, propuneri de modificare sau 
completare 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 27 mai 2021.  

  

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 
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Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 27 mai 2021 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 : 

 
1. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean 

Braila in calitate de „consilier responsabil cu afacerile UE” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Scolii 
Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Colegiului Director al Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Bibliotecii Judetene « Panait Istrati » Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului de plasament in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, 
organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului care 
a savarsit fapte penale si nu raspunde penal, organizat in  cadrul  Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor 
Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – 
Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, 
pentru anul 2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militara a judetului 
Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii contributiei Consiliului Judetean Braila 
la bugetul Agentiei pentru Dezvoltarea Regionala Sud-Est (ADR SE) pentru anul 2021 
- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 381,05 mp, 
situat in Comuna Vadeni, Judetul Braila, din domeniul public al Judetului Braila si 
administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al statului si 
administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., in vederea realizarii obiectivului de investitii 
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„ Pod peste Dunare in zona Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

13. Alte probleme  
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Ordinea de zi enuntata, a fost aprobata in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  

 

In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean 
Braila in calitate de „consilier responsabil cu afacerile UE” 
 

Dati-mi voie sa propun pentru comisia de numarare a voturilor formata din 3 persoane, pe 
domnul vicepresedinte Epureanu Ionel, pe domnul vicepresedinte Dobre Ionut Ciprian si 
domnul consilier judetean  Dobrota Valentin. 
 
Daca mai sunt si alte propuneri:  
 
Daca nu, supun la vot propunerile pe care le-am facut: 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 

Componenta comisiei de numarare a voturilor a fost aprobata in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Va rog faceti nominalizari pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean 
Braila in calitate de „consilier responsabil cu afacerile UE”. 
 
*Dl consilier judetean Vaduva Dumitru a propus pe d-na consilier judetean Chivu Mirela. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Daca mai sunt si alte propuneri, va rog: 
 
Daca nu, va rog sa pregatim buletine de vot, dupa care, domnul Secretar General al 
Judetului sa supravegheze desfasurarea procesului de vot, iar fiecare consilier judetean isi 
va exprima votul. 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Pentru operativitate va propun sa trecem la dezbateri pentru urmatorul proiect de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Propunerea privind continuarea sedintei cu urmatoarele puncte de pe ordinea de zi in 
paralel cu procesul de votare pana la finalizarea acestuia a fost aprobata in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
As vrea sa stim si noi, grupul P.N.L. de ce este necesara infiintarea acestui post? 
 
 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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Directia Tehnica suporta foarte multe contracte si lucrari pe teren, a existat un post de 
director adjunct, dar am crezut ca este suficient un sef de birou, pentru a prelua o parte din 
responsabilitatile directorului executiv pe partea de lucrari publice, ori, trebuie sa tinem cont 
si de deplasarile in teren, de partea de aprobare si verificare a lucrarilor si ca atare, am 
considerat ca este necesar sa responsabilizam pe cineva in acest sens. Se pastreaza 
numarul de posturi, nu am inventat absolut nimic, ci doar am vrut sa ne asiguram ca in 
momentul in care directorul executiv pleaca in concediu sau se poate imbolnavi sa putem 
avea continuitate. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 20 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  10 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Braila a fost aprobat cu 20 de voturi “pentru” si 10 
abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana 
Marian, Cirligea Florin -Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara 
Anamaria, Pascale Daniela -Andreia,  Pricop Cristian-Florinel si Vasile Varga Constantin. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Scolii 
Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » 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”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Scolii 
Populare de Arte si Meserii « Vespasian Lungu » Braila a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Colegiului Director al 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind modificarea componentei Colegiului Director al Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
al Bibliotecii Judetene « Panait Istrati » 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”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Bibliotecii Judetene « Panait Istrati » Braila a fost aprobat in unanimitate. 

 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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6. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului de plasament in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, 
organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului de plasament in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, 
organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brailaa 
fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
al Centrului de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a 
copilului care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal, organizat in  cadrul  
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 

 

Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului care a 
savarsit fapte penale si nu raspunde penal, organizat in  cadrul  Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor 
Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – 
Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, 
pentru anul 2021 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, P.N.L. se bucura ca si in acest an ati ales aceasta forma de finantare 
a u.a.t.-urilor, prin Consiliul Judetean. As avea cateva intrebari, interpelari si amendamente. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Intrebarile si interpelarile isi au locul la Diverse. Daca aveti amendamente la proiect, va 
ascult. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Nici intrebari pe proiect nu-mi dati voie? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

Intrebarile trebuiau adresate in cadrul comisiei, dar va dau voie. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Va multumesc. 
As dori sa intreb daca lucrarile incepute si nefinalizate anul trecut pot fi prinse conform 
acestui Regulament. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ati citit Regulamentul? 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Da. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Art. 5 spune ca putem finanta si restul de executat pe lucrari de investitii de anul trecut. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
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Da. 
As mai dori sa luati in calcul ca fiind prioritare obtinerea autorizatiilor de functionare de catre  
unitatile scolare. Stiti ca am mai discutat acum doi ani pe tema aceasta.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Este prima prioritate conform Regulamentului. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Rugamintea mea este sa va axati mai mult pe partea aceasta de obtinere a  autorizatiilor de 
functionare. Sunt foarte multe scoli care nu detin aceasta autorizatie. Depinde de dvs. si de 
acea comisie, daca acesti bani se vor duce in mod prioritar catre acest lucru. Dvs. ati prins 
in Regulament acest lucru, dar ca pe o chestiune generala. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule consilier, va reamintesc, nu Consiliul Judetean face cererea de finantare, ci 
unitatea administrativ-teritoriala respectiva, prin primarul sau. De aceea este un cadru 
general…nu putem sa impunem noi. Fiecare primar trebuie sa-si prioritizeze investitiile. De 
aceea vorbim despre un cadru general la art. 3. Eu cred ca fiecare primar are buna-credinta 
de a face pentru comunitatea respectiva ceea ce trebuie, mai ales cand vorbim despre 
viitoarea generatie. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Consiliul Judetean poate sa ofere indrumare pentru a face unele lucrari? 
 
 Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu putem sa punem oprelisti primarului in ceea ce priveste doleantele unei comunitati, 
respectiv consiliului local sau municipal in ceea ce priveste alegerea obiectivelor de 
investitii. Sunt controlati si constransi de D.S.P. Braila pentru a rezolva aceste probleme si 
cred ca ele exista deja pe ordinea de zi.  
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Sa speram. In patru ani nu prea au existat investitii in obiective de acest gen. 
Referitor la art. 12: solicitarile u.a.t.-urilor vor trebui depuse incepand cu data aprobarii 
Regulamentului. Totodata, data limita de depunere a solicitarilor de finantare se stabileste la 
31.08.2021. Va intreb daca pana la aceasta data se primesc cererile de finantare.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Da. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
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Si considerati ca aceste doua luni sunt suficiente pentru ca u.a.t.-urile sa poata obtine toate 
documentele necesare completarii dosarului de finantare? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Da, asa a fost in fiecare an. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Daca imi aduc aminte, in anii precedenti am ajuns chiar si la 31 decembrie pentru 
depunerea acestor dosare. Putem sa facem acest lucru? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Si lucrarile cand le mai fac? 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Stiu ca am prelungit termenul. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Am prelungit, dar pentru decontare. In ziua de Craciun, eram la serviciu si faceam deconturi. 
Incercam sa mobilizam si sa responsabilizam si pe domnii primari pentru a obtine si depune 
toate documentele in termen. 
Aveti un amendament la acest Regulament? 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, fiti mai cooperant. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Sunt cooperant…spuneti un amendament, il supunem la vot… 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Dvs. considerati ca documentatiile tehnico-economice, certificatul de urbanism, autorizatiile 
de construire, toate avizele si autorizatiile necesare efectuarii unor lucrari se pot obtine in 
doua luni? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Da. Certificatul de urbanism si autorizatia de construire la Consiliul Judetean sunt eliberate 
in maxim trei zile. 
 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
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Dar nu discutam numai de Certificatul de urbanism ci si despre autorizatia de construire 
care presupune avize. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Presupun ca si un aviz se poate scoate intr-o zi. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Presupuneti, dar se poate scoate si intr-o luna, pentru ca acesta este termenul. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Deconcentratele nu sunt in subordinea Consiliului Judetean. 
Purtam aceleasi discutii in fiecare an. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Doresc mai multa lejeritate in ceea ce priveste accesarea acestor bani de catre u.a.t.-uri. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Aceste intrebari le-ati pus si in cadrul comisiei de specialitate? 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Nu l-am discutat, pentru ca acest proiect nu are nicio treaba cu comisia de specialitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
La orice comisie, orice consilier poate chema directorul, Presedintele de Consiliu Judetean 
sau vicepresedintii, pentru a cere lamuriri legate de orice proiect. Ati venit? M-ati intrebat? 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Va deranjeaza daca discutam aici? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Doar am intrebat de ce nu am discutat aceste lucruri anterior, iar acum aveati raspunsurile. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Va deranjeaza lucrul acesta? 
 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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Nu, dar sunt niste reguli pe care trebuie sa le respectam. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Ce reguli am incalcat, nu va suparati? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Toate aceste lucruri se discuta in cadrul comisiilor de specialitate. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Si daca le discutam aici? 
Deci, dvs. considerati ca in doua luni se pot obtine toate documentele necesare finantarii. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ca in fiecare an, da. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Bun. 
As mai avea o intrebare, dar cred ca veti considera ca si aici este in regula: art. 16 din 
Regulament, conform caruia daca nu sunt depuse intr-un termen de 15 zile documentele 
lipsa, dosarul este repins. Ne intoarcem la ceea ce discutam. Daca s-a omis un aviz iar 
demersul de obtinere a acestuia depaseste acest termen, inseamna ca s-a pierdut 
finantarea? 
As veni cu propunerea ca acest termen de 15 zile privind obligatia de completare a 
documentatiei sa fie modificat la “maxim 30 de zile”. 
Acesta este amendamentul. 
 
Dl Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule consilier, haideti sa facem un exercitiu de imaginatie. Sa presupunem ca o 
anumita primarie depune cererea de finantare in data de 31 august. Presupunem ca lipseste 
un aviz. Daca acesta va fi depus dupa 30 de zile, adica pe 30 septembrie, clar ca nu va intra 
in sedinta ordinara din septembrie pentru aprobarea asocierii pe proiectul respectiv, ci in 
octombrie, ceea ce va insemna ca vom avea contractul semnat in noiembrie. Cand mai 
poate executa lucrarile? 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Au mai fost situatii de genul acesta. Mi-as fi dorit sa fie o deschidere. 
 
 
 
 
Dl Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila: 
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In realizarea acestui Regulament s-a tinut cont de toate greutatile intampinate in cadrul 
derularii asocierilor din anii trecuti. Daca nu am fi avut probleme anii trecuti, nu am fi ajuns la 
forma aceasta de Regulament. Aceasta este forma optima pentru toata lumea. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Considerati ca forma aceasta usureaza obtinerea finantarii de catre u.a.t.-uri? 
 
Dl Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Este acelasi Regulament ca si anii trecuti. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Am inteles. Am vrut sa vin cu cateva imbunatatiri, dar vad ca din partea dvs. nu exista 
deschidere.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Regulamentul este 99,99% identic cu cel de anul trecut si cu cel de acum doi ani. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Vreti sa spuneti ca in celelalte regulamente exista acest maxim de 15 zile? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Da. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Si ca, in caz contrar cererea este respinsa? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Da. L-ati citit pe cel de anul trecut? 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, am impresia ca dvs. considerati ca noi venim aici doar de dragul de a 
sta de vorba cu dvs. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu, dar ne chestionati, ca si cum am fi in fata completului de judecata, fara sa cititi 
documentul si fara sa veniti cu amendamente.Va rog frumos sa faceti amendamente, acesta 
este exercitiul democratic. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
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L-am citit si am senzația că acest Regulament este făcut în așa fel, încât să existe finanțare 
doar către anumite unități administrativ-teritoriale. De ce nu aveți deschidere, până la urma 
urmei? Adică punem la dispoziție niște bani, dar suntem prea stricți în a oferi acești bani. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In anii trecuti au existat finantari pentru toate u.a.t.-urile din judetul Braila. Daca faceti 
acuzatii, fondati-le. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Nu, am spus ca am senzatia. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Stiti foarte bine ca de cand sunt presedintele Consiliului Judetean am dezvoltat judetul in 
mod unitar. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Nu dvs. l-ati dezvoltat, ci Consiliul Judetean. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Știți că toate proiectele PNDL au fost scoase de la finanțare, că nu mai au bani? De asta am 
luat hotărârea să facem asocieri, să mai ajutăm primarii să facă câte ceva prin localitățile 
lor. 
Poate ajutati de la Guvern cu niste bani. Am vrut sa ajutam primarii sa mai faca mici 
investitii in comunele lor. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Mergem catre declaratii politice? 
Eu atat pot sa va spun, ca datorita acestor asocieri, in patru ani s-au miscat lucrurile in judet 
si a existat cat de cat o dezvoltare uniforma, lucru pe care mi-l doresc si in continuare, 
numai ca rugamintea mea este sa aveti o mai mare deschidere. Am atras atentia asupra 
unor lucruri care ar fi putut fi discutate in alt mod, nu sa ajungem la o discutie in 
contradictoriu. 
Daca imi permiteti, mai am doua amendamente: 
1. Marirea plafonului de finantare din partea Consiliului Judetean catre u.a.t.-uri de la 
350.000 lei la 500.000 lei, deoarece, in anii anteriori nu s-au cheltuit toate sumele care au 
fost cuprinse in buget pentru aceste asocieri. Marirea acestui plafon ar da curaj u.a.t.-urilor 
sa se gandeasca la investitii mai mari si in acelasi timp exista si sursa financiara. 
 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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Eu consider ca suma este suficienta, restul sa se faca din fonduri europene. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
2. Propunerea maririi cotei de la 50% la 60% pentru orase. Acestea sunt un pic vitregite din 
perspectiva numarului de locuitori. Desi au statut de oras, din cauza numarului mic de 
locuitori nu prea pot accesa fonduri pentru unele proiecte. Cred ca baza investitiilor la ora 
actuala ar trebui sa fie Consiliul Judetean. Daca pentru celelalte u.a.t.-uri ati venit cu o 
propunere de finantare de 60%, de ce nu si la cele trei orase din judet? 
Si inca un amendament: propunerea de marire a plafonului de finantare catre orasele din 
judet de la 700.000 la 850.000 lei. 
 
Dl Botea Viorel, consilier judetean: 
 
La nivelul judetului sunt multe obiective de investitii privind educatia. Avand in vedere 
situatia pandemica actuala… as propune ca aparatul de specialitate al Consiliului Judetean 
Braila sa ne prezinte inainte, in comisii si dupa aceea daca este cazul in sedinta, stadiul de 
realizare al lucrarilor, lunar. E important sa stim exact care este stadiul lucrarilor, pentru ca 
sa venim sa impulsionam aceasta activitate, sa putem face niste verificari in teren, etc. 
 
Dl Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Verificarile se fac atunci cand sunt facute cererile de plata. Volumul este foarte mare, nu pot 
fi atatea comisii. In momentul in care au finalizat o etapa si au o cerere de finantare 
intocmita, comisia responsabila cu receptia va merge sa verifice. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Fiecare proiect va veni de la fiecare u.a.t pe obiectivul de investitii si stadiul de realizare de  
la acel moment. Se vor solicita bani pentru o lucrare partiala sau finala. 
 
Dl Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Referitor la afirmatia d-lui consilier Lungu: impresia ca unele u.a.t.-uri au fost discriminate in 
mandatul trecut este o impresie greșită. O să solicit aparatului Consiliului Judetean pentru 
ședința următoare să pregătească o situație cu sumele decontate pe fiecare unitate 
administrativ-teritorială în fiecare an, în intervalul 2016-2020. 

La fel, nici prezentul Regulament nu este discriminatoriu. Veți vedea că toată lumea va avea 
acces, fără a fi discriminată, la fondurile puse la dispoziție de Consiliul Judetean. 

În anii trecuți, în momentul în care nu am avut integral alocată toată suma prinsă în buget, în 
luna septembrie, într-adevăr, s-a prelungit termenul de depunere a documentelor. Probabil 
si anul acesta daca se va intampla acest lucru, vom proceda la fel. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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Decaland termenul in luna septembrie dam posibilitatea ca toata lumea sa aduca lucrarile in 
septembrie si sa ne aglomeram. Tocmai de aceea e mai bine sa-i responsabilizam pe 
domnii primari sa-si faca proiectele cat mai repede. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, domnule Vicepresedinte, se pare ca nu ati inteles. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Spuneti clar, ce aveti de spus. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Nu am zis ca au fost vitregite u.a.t.-urile, ci dimpotriva, am laudat aceasta forma de finantare 
a Consiliului Judetean si as dori sa continuam si in acest an. Am venit cu cateva propuneri, 
atentionari pentru o mai buna functionare a acestui program si sa ajungem la rezultatele pe 
care le dorim. Stim destul de bine ca s-au vazut in acesti patru ani investitii la nivel de judet, 
am vazut cu totii si mi-as dori ca si in acest an sa vedem acelasi lucru, dar, repet, aceasta 
perioada de doua luni este putin cam scurta, pentru documentatii, avizari, autorizatii si toate 
celelalte. Dvs. stiti cel mai bine. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Stim foarte bine… Bugetul a fost  atunci cand a fost votat…daca ar fi fost votat mai 
devreme, puteam sa avem si Regulamentul mai devreme… 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Bugetul a fost votat cu o luna mai tarziu...Vom discuta la Diverse. Vad ca dl Vicepresedinte 
nu a inteles… 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu, dvs. nu ati inteles, desi ati votat Regulamentul si anul trecut si acum doi ani, ma intrebati 
de obiective. 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
 
Dar de ce va deranjeaza daca discutam? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot amendamentele d-lui consilier Lungu Danut: 
 
 
 
Dl Lungu Danut, consilier judetean: 
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 Sunt ale grupului P.N.L. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Dvs. le-ati facut. 
 
Amendamentul nr. 1 privind modificarea perioadei de furnizare a informatiilor si 
documentelor necesare clarificarii de la maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării, la maxim 30 de zile de la data primirii solicitarii. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 13 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  17 

 
Amendamentul nr. 1 privind modificarea perioadei de furnizare a informatiilor si 
documentelor necesare clarificarii de la maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării, la 30 de zile de la data primirii solicitarii nu a fost aprobat. S-au abtinut de la vot 
urmatorii consilieri judeteni: Abaseaca Mihai Gabriel, Balanica Dragomir Mariana-Carmelia, 
Banica Carmen- Elena, Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chiriac Francisk Iulian, Chivu Mirela, 
Dobre Ionut Ciprian, Dobrota Marius-Valentin, Dumitru Aurel, Epureanu Ionel, Ghiorghiu 
Marian, Ichim Andrei Ionut, Negru Marius-Catalin, Turcoeanu Valentina, Vaduva Dumitru, 
Vilsan Dorel. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Amendamentul nr. 2 privind modificarea plafonului financiar maximal alocat pentru fiecare 
comună de la 350.000 lei la 500.000 lei. 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 13 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  17 

 
Amendamentul nr. 2 privind modificarea plafonului financiar maximal alocat pentru fiecare 
comună de la 350.000 lei la 500.000 lei nu a fost aprobat. S-au abtinut de la vot urmatorii 
consilieri judeteni: Abaseaca Mihai Gabriel, Balanica Dragomir Mariana-Carmelia, Banica 
Carmen- Elena, Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chiriac Francisk Iulian, Chivu Mirela, Dobre 
Ionut Ciprian, Dobrota Marius-Valentin, Dumitru Aurel, Epureanu Ionel, Ghiorghiu Marian, 
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Ichim Andrei Ionut, Negru Marius-Catalin, Turcoeanu Valentina, Vaduva Dumitru, Vilsan 
Dorel. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Amendamentul nr. 3 privind modificarea cotei de cofinantare suportata de Consiliul 
Judetean Braila pentru sustinerea obiectivelor de investitii propuse de orase si Municipiul 
Braila, de la maxim 50% din C+M, la maxim 60% din C+M. 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 13 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  17 

 
Amendamentul nr. 3 privind modificarea cotei de cofinantare suportata de Consiliul 
Judetean Braila pentru sustinerea obiectivelor de investitii propuse de orase si Municipiul 
Braila, de la maxim 50% din C+M, la maxim 60% din C+M nu a fost aprobat. S-au abtinut de 
la vot urmatorii consilieri judeteni: Abaseaca Mihai Gabriel, Balanica Dragomir Mariana-
Carmelia, Banica Carmen- Elena, Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chiriac Francisk Iulian, 
Chivu Mirela, Dobre Ionut Ciprian, Dobrota Marius-Valentin, Dumitru Aurel, Epureanu Ionel, 
Ghiorghiu Marian, Ichim Andrei Ionut, Negru Marius-Catalin, Turcoeanu Valentina, Vaduva 
Dumitru, Vilsan Dorel. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Amendamentul nr. 4 privind modificarea plafonului financiar maximal alocat pentru 
obiectivele propuse de fiecare oraș de la 700.000 lei la 850.000 lei. 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 13 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  17 

 
Amendamentul nr. 4 privind modificarea plafonului financiar maximal alocat pentru 
obiectivele propuse de fiecare oraș de la 700.000 lei la 850.000 lei. nu a fost aprobat. S-au 
abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Abaseaca Mihai Gabriel, Balanica Dragomir 
Mariana-Carmelia, Banica Carmen- Elena, Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chiriac Francisk 
Iulian, Chivu Mirela, Dobre Ionut Ciprian, Dobrota Marius-Valentin, Dumitru Aurel, Epureanu 
Ionel, Ghiorghiu Marian, Ichim Andrei Ionut, Negru Marius-Catalin, Turcoeanu Valentina, 
Vaduva Dumitru, Vilsan Dorel. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 20 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  10 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor 
Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii 
locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 
2021 a fost aprobat cu 20 de voturi “pentru” si 10 abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii 
consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Lungu Danut, Capatana Marian, Cirligea Eugen, 
Dorobantu Stavarel, Necoara Anamaria, Pascale Daniela, Botea Viorel, Ismail Duran si 
Toma Broasca Virginia. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9. Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militara a 
judetului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militara a judetului Braila a 
fost aprobat in unanimitate. 

 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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10. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii contributiei Consiliului Judetean 
Braila la bugetul Agentiei pentru Dezvoltarea Regionala Sud-Est (ADR SE) pentru 
anul 2021 

 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
*D-nii consilieri judeteni Chivu Mirela si Pricop Cristian au semnalat faptul ca la acest proiect 
de hotarare nu vor participa la vot. 
 
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 achitarii contributiei Consiliului Judetean Braila la 
bugetul Agentiei pentru Dezvoltarea Regionala Sud-Est (ADR SE) pentru anul 2021 a fost 
aprobat cu 28 de voturi “pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni Chivu Mirela 
si Pricop Cristian. 

*Dl Presedinte al Consiliului Judetean Braila- Francisk Iulian Chiriac, da cuvantul 

presedintelui comisiei de numarare a voturilor. 

*Dl Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila da citire Procesului-Verbal 
privind rezultatul votarii pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila 
in calitate de consilier responsabil cu afacerile UE. In urma numararii buletinelor de vot, din 
29 de buletine introduse in urna de vot au fost 29 de buletine valabil exprimate si 0 buletine 
nule. Din cele 29 de buletine valabil exprimate, 20 au fost „pentru” d-na consilier Chivu 
Mirela, iar 9 voturi au fost „impotriva”. Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti a fost 
desemnata in calitate de consilier responsabil cu afacerile UE, d-na consilier judetean Chivu 
Mirela. Semneaza comisia de numarare a voturilor. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 381,05 
mp, situat in Comuna Vadeni, Judetul Braila, din domeniul public al Judetului Braila 
si administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al statului si 
administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., in vederea realizarii obiectivului de 
investitii „ Pod peste Dunare in zona 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”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 381,05 mp, situat in 
Comuna Vadeni, Judetul Braila, din domeniul public al Judetului Braila si administrarea 
Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al statului si administrarea Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A., in vederea realizarii obiectivului de investitii „Pod peste Dunare in zona Braila” 
a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

12. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 
si estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 
 
Va rog, aveti cuvantul 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Propunere de amendament la 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: 
Prin  adresa nr. 1498/24.06.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 
12324/24.2021, Centrul Militar Judetean Braila solicita achizitionarea unei centrale 
telefonice, in suma de aproximativ 10,20 mii lei, avand in vedere ca centrala telefonica aflata 
in dotarea institutiei s-a defectat si nu mai poate fi reparata. 
Mentionam ca suma de 10,20 mii lei, necesara achizitiei va fi asigurata prin redistribuirea 
sumelor aprobate in buget, de la obiective de investitii unde se inregistreaza disponibilitati, 
respectiv de la capitolul 60.02 “Aparare”, punctul C “Alte cheltuieli de investitii”, subpunctul 
b. “Dotari independente” - “Sistem de avertizare incendiu”.  
Avand in vedere cele prezentate, supun aprobarii propunerea de amendament la proiectul 
de hotarare privind rectificarea bugetului judetului Braila si a Programului de investitii 
publice, pe anul 2021, inscris la punctul 12 pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 
30.06.2021. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
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Supun la vot amendamentul d-lui vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila, Epureanu 
Ionel: 
 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 20 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  10 

 
Amendamentul d-lui vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila, Epureanu Ionel a fost 
aprobat cu 21 de voturi “pentru” si 9 abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri 
judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Eugen, Cortez Vasile, Dorobantu 
Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela, Pricop Cristian-Florinel si 
Vasile-Constantin. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare amendat. 
 

Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 20 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  10 

 
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- amendat, a fost aprobat cu 21 de voturi “pentru” si 9 abtineri. S-au abtinut de la 
vot urmatorii consilieri judeteni: Bucalau Alexandru, Capatana Marian, Cirligea Eugen, 
Cortez Vasile, Dorobantu Stavarel, Lungu Danut, Necoara Anamaria, Pascale Daniela, 
Pricop Cristian-Florinel si Vasile-Constantin.  

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: 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
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Domnule Presedinte, am citit in presa despre un proiect foarte ambitios al H.C.”Dunarea”. 
am vrea sa stim si noi mai multe detalii despre acest proiect. Am tot cautat si in presa, dar 
nu apare nicaieri. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Am sa-l rog pe presedintele clubului sa va faca o prezentare a proiectului echipei de 
handbal. Sper ca dl Caranica sa vina sa ne informeze cu privire la obiectivele pe care si le-a 
propus. 
 
D-na Necoara Anamaria, consilier judetean: 
 
Eventual, ar putea sa ne aduca si un raport pentru anul competitional 2020-2021. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Ne va aduce si un raport. 
 
Dl. Botea Viorel, consilier judetean: 
 
Domnule Presedinte, sa vina si la comisii acel raport. 
 
Dl. Cirligea Eugen, consilier judetean: 
 
Sunt de acord sa finantam, dar strict pe obiective, dar nu putem finanta cu sume enorme si 
“ce o iesi, o iesi”. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Exista obiective si anul acesta. 
 
Dl. Cirligea Eugen, consilier judetean: 
 
Nu ma refer la obiective, ci la realizarea lor. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Va aduc la cunostinta ca saptamana trecuta am primit o adresa de la Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, prin care am fost informati ca  au fost oprite toate 
finantarile pe dezvoltare locala. Consiliul Judetean Braila are doua proiecte in derulare, dar 
vorbim despre rest de executat la diverse u.a.t.-uri. 
Prin acest program judetul Braila beneficia de sume enorme pe cele 99 de proiecte, 
respectiv 6.500 miliarde lei, intrati in anii trecuti prin acest program care a fost oprit in luna 
iunie. Am discutat si cu ceilalti primari care mi-au spus ca erau pe ultima suta de 
metri...Tocmai de aceea am venit cu acest proiect de hotarare  privind asocierile, deoarece 
am zis de fiecare data ca vom ajuta toate u.a.t.-urile sa se dezvolte unitar...Nu se intrevede 
nicio speranta pe proiectele europene pe exercitiul financiar 2021-2027, nu exista nici 
ghidurile de finantare...De aceea, o repet, ultima speranta suntem noi, Consiliul Judetean. 
Incercam sa mentinem echilibrul ajutand si pe cei neajutorati, in situatia in care avem un 



24 
 

 

buget foarte mic daca il comparam cu cel din anii trecuti. S-a taiat foarte mult pe culori 
politice. Sper in continuare sa luptam impreuna pentru aceeasi cauza, dincolo de declaratiile 
politice. Lucrul cel mai important este ca nimeni sa nu aiba de suferit. Am demonstrat-o si o 
voi demonstra in continuare. Trebuie sa ne unim si sa vedem cum ducem proiectele mai 
departe, indiferent daca termenele sunt sau nu scurte. Primarii stiu ce au de facut. Nu vom 
lasa neanalizate nici proiectele sportive, nici pe cele culturale, dar cele mai importante, a 
propos de un studiu de la PROTV, in care se tot vorbea despre elementele de baza de care 
trebuie sa dispuna o zona pentru atragerea investitorilor: infrastructura, sanatate si partea 
de resursa umana. Ne pregatim sa devenim o astfel de zona, viabila pentru investitii. Ne 
gandim la pod, la o infrastructura rutiera care sa lege Moldova de Dobrogea si sa devenim 
un nod foarte important in ceea ce priveste schimbul de marfuri si producerea acestora. Va 
multumesc tuturor, pentru ca atunci cand a fost cazul am votat pentru investitii masive in 
spitalul judetean si o vom face in continuare. Aceste lucruri ar trebui sa ne uneasca in 
vederea gandirii viitoarelor proiecte pentru viitoarea generatie, astfel incat sa dezvoltam 
acest municipiu si acest judet si mi-as dori sa nu avem mustrari de constiinta...Am preferat 
in ultimul timp sa vorbesc tot mai putin si sa facem ca lucrurile sa mearga cat mai repede in 
favoarea cetateanului si a investiilor. 
 
 
         *      
                                             *       * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 iunie 2021. 
 
 
 
 

Intocmit, 
 

Hazaparu Marinela 
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