
                                
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES VERBAL 

al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila 
din data de 04 decembrie 2020 

 
 

 
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.24352/03.12.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in 
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 331/03.12.2020, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 04 decembrie 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 de 
consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 27 de participanti, 
din totalul de 30. 

 
Lipseste motivat domnul consilier judetean Capatana Marian. 
 

   Urmeaza sa se conecteze online domnii consilieri judeteni Botea Viorel si Varga 
Vasile-Constantin.  
    
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios si Directorul 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Braila. 
 
 * Domnul consilier judetean Botea Viorel si ulterior dl. consilier judetean Varga Vasile-
Constantin au semnalat prezenta online la sedinta. La sedinta participa  28 de consilieri 
judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt 29 de participanti online. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

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

 
1. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea nr.292/27.11.2020 a 

Consiliului Judetean Braila, privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braila pentru   premierea elevilor si 
cadrelor didactice cu rezultate deosebite in anul scolar 2019 – 2020 (media 10 la 
examenul de  bacalaureat si  evaluare nationala) – initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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2. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 202 D - traseu: Scorțaru Nou – DJ 202A si completarea datelor 
de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila  – initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc – Jirlău –
Făurei - Brateșu Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia -Însurăței 
si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila  
– initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 203A- traseu: Limita județ Buzău – Plășoiu – Câineni Băi – Vișani 
– Drogu – Zamfirești – Galbenu si completarea datelor de identificare in inventarul 
domeniului public al judetului Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

5. Proiect de hotarare privind  aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 203J - traseu: Jirlău –limită județ Buzău si completarea datelor 
de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila  - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 203P - traseu: Cireșu -Vultureni si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 203S- traseu: Surdila Găiseanca(DN 2B)- Făurei si completarea 
datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 212 - traseu: Chiscani – Tichilesti – Gropeni - Tufești - Cuza 
Vodă - Spiru Haret -  Berteștii de Jos - Berteștii de Sus - Mihai Bravu - limita județ 
Ialomița si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului 
Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 212 B - traseu: DJ212A - Frecăței si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
45/13.02.2020 privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a Consiliului 
Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club “Dunărea” Brăila pe 
anul 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 



3 
 

11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al judetului 
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi 
 
Cine este „pentru”? 
Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
 
Voturi „pentru”: 29 
Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 
 
Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 04 decembrie 
2020 a fost aprobata in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 
1.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea nr.292/27.11.2020 a 
Consiliului Judetean Braila, privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braila pentru   premierea elevilor si 
cadrelor didactice cu rezultate deosebite in anul scolar 2019 – 2020 (media 10 la 
examenul de  bacalaureat si  evaluare nationala) 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este „pentru”? 
Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
 
Voturi „pentru”: 28 
Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 
 
 ** Domnul consilier judetean Botea Viorel a semnalat faptul ca este de acord cu acest proiect 
de hotarare, dar nu va participa la vot. 
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea nr.292/27.11.2020 a 
Consiliului Judetean Braila, privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braila pentru   premierea elevilor si cadrelor 
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didactice cu rezultate deosebite in anul scolar 2019 – 2020 (media 10 la examenul de  
bacalaureat si  evaluare nationala) a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”. Domnul consilier 
judetean Botea Viorel nu a participat la vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 202 D - traseu: Scorțaru Nou – DJ 202A si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila   
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este „pentru”? 
Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
 
Voturi „pentru”: 29 
Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al 
Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 202 
D - traseu: Scorțaru Nou – DJ 202A si completarea datelor de identificare in inventarul 
domeniului public al judetului Braila   a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc – Jirlău –
Făurei - Brateșu Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia -Însurăței si 
completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila   
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este „pentru”? 
Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
 
Voturi „pentru”: 29 
Voturi „impotriva”: 0 
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Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al 

Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 203 

- traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc – Jirlău –Făurei - Brateșu Vechi – Ulmu – 

Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia -Însurăței si completarea datelor de identificare in 

inventarul domeniului public al judetului Braila  a fost aprobat in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 203A- traseu: Limita județ Buzău – Plășoiu – Câineni Băi – Vișani 
– Drogu – Zamfirești – Galbenu si completarea datelor de identificare in inventarul 
domeniului public al judetului Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este „pentru”? 
Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
 
Voturi „pentru”: 29 
Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al 

Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 

203A- traseu: Limita județ Buzău – Plășoiu – Câineni Băi – Vișani – Drogu – Zamfirești – 

Galbenu si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila  

a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
5.Proiect de hotarare privind  aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 203J - traseu: Jirlău –limită județ Buzău si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila   
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este „pentru”? 
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Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
 
Voturi „pentru”: 29 
Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind  aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al 

Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 

203J - traseu: Jirlău –limită județ Buzău si completarea datelor de identificare in inventarul 

domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
6.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 203P - traseu: Cireșu -Vultureni si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 
Cine este „pentru”? 
Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
 
Voturi „pentru”: 29 
Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al 

Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 

203P - traseu: Cireșu -Vultureni si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului 

public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
7.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 203S- traseu: Surdila Găiseanca(DN 2B)- Făurei si completarea 
datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul 
 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
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Cine este „pentru”? 
Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
 
Voturi „pentru”: 29 
Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al 
Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 
203S- traseu: Surdila Găiseanca(DN 2B)- Făurei si completarea datelor de identificare in 
inventarul domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
8.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 212 - traseu: Chiscani – Tichilesti – Gropeni - Tufești - Cuza Vodă 
- Spiru Haret -  Berteștii de Jos - Berteștii de Sus - Mihai Bravu - limita județ Ialomița si 
completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul 

 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 

 
Cine este „pentru”? 
Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 

 
Situatia voturilor: 

 
Voturi „pentru”: 29 
Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al 
Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 212 
- traseu: Chiscani – Tichilesti – Gropeni - Tufești - Cuza Vodă - Spiru Haret -  Berteștii de Jos - 
Berteștii de Sus - Mihai Bravu - limita județ Ialomița si completarea datelor de identificare in 
inventarul domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 
9.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de 
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a 
drumului judetean: DJ 212 B - traseu: DJ212A - Frecăței si completarea datelor de 
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila 
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Va rog, aveti cuvantul 
 
Tin sa precizez faptul ca am incheiat procedura de intabulare a tuturor drumurilor judetene, 
acest proiect de hotarare fiind ultimul din aceasta categorie. As vrea ca pana la sfarsitul anului 
sa avem intabulat totul, drumuri judetene, cladiri,  astfel incat sa nu existe probleme in ceea ce 
priveste proprietatea si documentele necesare pentru implementarea unor proiecte privind 
dezvoltarea  judetului Braila. 
 
Daca nu sunt discutii, 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 inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al 
Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ 212 
B - traseu: DJ212A - Frecăței si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului 
public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
10.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
45/13.02.2020 privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a Consiliului 
Județean Brăila la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club “Dunărea” Brăila pe 
anul 2020 

 
Va rog, aveti cuvantul 

 
As vrea sa precizez faptul ca trebuie sa suplimentam suma, tinand cont de faptul ca echipa s-a 
calificat in grupele europene si va avea deplasari, una foarte indepartata, in Rusia, celelalte 
doua mai aproape, in Ungaria, respectiv Franta. 
 
Daca nu sunt discutii, 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 modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
45/13.02.2020 privind aprobarea contribuției bănești cu titlu de cotizație a Consiliului Județean 
Brăila la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club “Dunărea” Brăila pe anul 2020 a fost 
aprobat in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
11.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023  
 
Va rog, aveti cuvantul 

 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 

 
Cine este „pentru”? 
Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 

 
Situatia voturilor: 

 
Voturi „pentru”: 29 
Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 

 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al judetului 
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023  a fost aprobat in unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
   Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 04 decembrie 2020. 
 
       
      Intocmit, 
     
         Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
 PRESEDINTE,          SECRETAR GENERAL 

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


