
                                
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES-VERBAL 
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 18 mai  2020 
 
 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  

 
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, prin adresa nr. 9627/15.05.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 114/15.05.2020, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 18 mai 2020. 
 
Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr-o platforma online 
de videoconferinta. 
 
Cvorumul / participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea consilierilor judeteni prezenti 
sincron prin platforma online de videoconferinta. 
 
In urma verificarii conectarii pe platforma rezulta ca la sedinta sunt prezenti 26 membri din 33 
membri in functie. 
 
 Nu s-au conectat online la sedinta urmatorii consilieri judeteni: Badiu Titi, Capatana Marian, 
Chiru Laurentiu, Danaila Alexandru, Draghincescu Simona, Pascale Alfredo-Vasile si 
Turiac George. 
 
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios si Directorul 
Adjunct al Directiei Administratie Publica, Contencios, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Braila si d-na director a D.G.A.S.P.C. Braila. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 

Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din OUG nr.57/2019, va propun 
aprobarea urmatoarei ordini de zi: 

1. Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap Braila  

 
Daca sunt observatii sau propuneri 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 26 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:  
 
O abtinere? 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Nu, voiam sa intreb ceva. 
 
Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 18 mai 2020 a fost aprobata in 
unanimitate. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, inainte de a vota, trebuie sa va aduc la cunostinta ca din materialele de 
sedinta pe care ni le-ati trimis, noi nu am primit nicio documentatie (referitoare la proiect) si 
dvs. ne cereti acum sa votam.  
Eu sunt convins ca acest proiect este foarte in regula... 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Au fost transmise materialele? 
 
Dl Dumitrel Priceputu, secretar general al judetului: 

Integral. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Am trimis toate materialele catre toti consilierii. Credeti ca facem  vreun secret din asta... 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
In afara de convocator si de proiectul de hotarare, pe care le-am primit, ati mai transmis si 
altceva? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Toate materialele. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Eu va aduc la cunostinta si puteti sa verificati pe e-mail, eu nu am primit… stiu ca am mai 
discutat si cu alti colegi care au spus ca  nu au primit …vedeti daca le-ati trimis. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Va rog sa verificati daca dl consilier a primit toata documentatia. 
 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Va rog sa verificati si la mine, pentru ca nici eu nu am primit. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Va rog frumos sa se verifice atat la dl. consilier Nechita cat si la dl. consilier Iordache. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Noi despre ce vorbim astazi, ca sa stim si noi ce votam? Sunt de acord cu proiectul… 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Voi da citire proiectului. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Titlul proiectului l-am citit, dar despre ce este vorba in el, macar in mare. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Daca ma lasati, am sa va spun in cateva cuvinte…Presedintele comisiei pentru evaluarea 
persoanelor adulte cu handicap se afla sub tratament, iar pentru ca aceasta comisie sa-si 
poata desfasura activitatea in continuare, am gasit o solutie, prin detasarea unui medic 
pentru o perioada de 6 luni, astfel incat analiza dosarelor sa nu stea pe loc. Avem toate 
documentele si de la Ministerul Muncii cu aprobarea propunerii facute de Consiliul Judetean 
Braila,  proiectul este verificat…nu facem decat sa il inlocuim pe dl doctor, pana in 
momentul cand dumnealui se va insanatosi si va reveni la serviciu, in calitate de presedinte 
al comisiei. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Am inteles acum, dar intrebarea mea este: nu ar fi normal sa primim si noi aceste 
documente? 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Este normal, vom verifica. Eu stiu ca au fost transmise. 
 
Dl Dumitrel Priceputu, secretar general al judetului: 

Nu am rpimit semnale ca nu s-ar fi transmis. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Sunt de acord cu proiectul.  
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?    
Abtineri? 
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Situatia voturilor: 
Voturi “pentru”: 26 
Voturi ”impotriva ”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea componentei comisiei de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte: 
 
   Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 18 mai 2020. 
 
 
 
 
 
      Intocmit, 
          Hazaparu marinela 
 

 
 
 
 
 
               PRESEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

          
                    AL JUDETULUI, 

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