
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 

PROCES-VERBAL 
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 31 august 2020 
  
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 

 
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, prin adresa nr. 16961/25.08.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.217/25.08.2020, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 31 august 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 28 membri 
din 32 membri in functie. 
 Lipsesc urmatorii consilieri judeteni: Badiu Titi, Danaila Zaharia Alexandru, Nechita 
Ovidiu, si Pascale Alfredo Vasile. 
         La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetarta, Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Adjunct al Directiei 
Administratie Publica, Contencios Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, Directorul 
Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Seful Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare 
de Utilitati Publice, Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare, Arhitect Sef din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judetean Braila. 

Fata de ordinea de zi convocata va propun in conformitate cu art. 135 alin 8 din 
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,  suplimentarea ordinii de zi cu 
urmatoarele proiecte de hotarare care au fost transmise consilierilor judeteni, respectiv 
comisiilor de specialitate in format electronic. 
 

1.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
51/2020 privind Regulamentul 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 2020  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare generala 
Gradinita din Zavoaia, comuna Zavoaia, judetul Braila”- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 

Județean Brăila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare drum 
comunal DC 60 km 0+000 – km 5+100, comuna Marasu,judetul Braila - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 



2 
 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei 
Surdila Gaiseanca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții 
“Modernizare strada Morii – tronson situat la vest de strada Brailei in satul 
Surdila Gaiseanca, com. Surdila Gaiseanca, jud. Braila” 

 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Proiectele enuntate au fost transmise atat comisiilor de specialitate cat si consilierilor judeteni 
si au primit toate au avizele necesare. 
 

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, suplimentata: 

1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Marin 
Carmen - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.138/2017 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al judetului Braila, cu obiectivul ”Statie de transfer Insuratei” , realizat prin proiectul 
“Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Braila” - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.178/2016 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al judetului Braila, cu obiectivul ”Depozit conform si statie de sortare Ianca” , realizat 
prin proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Braila” - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.264/2019 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al judetului Braila, cu obiectivul ”Statie de Sortare si Statie Tratare Mecano Biologica 
(MBT) Vadeni” , realizat prin proiectul “ Sistem de management integrat al deseurilor din 
judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care aprartin 
domeniului public al judetului Braila, cu operele de arta realizate in cadrul desfasurarii 
Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre”, Braila 2019-editia III - 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale Sistemului Zonal 
de alimentare cu apa Gropeni-Ianca-Movila Miresii, apartinand domeniului public al 
judetului Braila, concesionat catre Compania de Utilitati Publice “Dunarea” Braila - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in municipiul Braila, 
Soseau Buzaului nr.15C lot.2 aflat in domeniul public al judetului Braila si inscris in cartea 
funciara nr.77861/UAT Braila, in vederea concesionarii - 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 Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare stadion in localitatea Corbu Nou, comuna 
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Maxineni, judetul Braila” - 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 Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea 
și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare stadion in localitatea Latinu, comuna 
Maxineni, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea 
valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect 
înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială 
Maxineni” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Agentia pentru 
Dezvoltare  Regionala Sud-Est si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si a 
contributiei de 2% din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare intocmirii documentatiilor 
tehnico-economice pentru proiectul "Reabilitare drum judetean DJ 203R km 0+000 – km 
35+530", in vederea depunerii proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru 
pregatirea de proiecte finantate in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: 
infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de 
legatura si infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu 
potential turistic” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului 
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe 
anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind midificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.51/2020 
privind Regulamentul 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 2020  - 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 Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “ Reabilitare generala Gradinita din Zavoaia, comuna 
Zavoaia, judetul Braila”- 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 Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare drum comunal DC 60 km 0+000 – km 5+100, 
comuna Marasu,judetul Braila - 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 Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Morii – 
tronson situat la vest de strada Brailei in satul Surdila Gaiseanca, com. Surdila Gaiseanca, 
jud. Braila” 

17. Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, pe 
primele 6 luni ale anului 2020 
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18.  Alte probleme 
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi, suplimentata.  
 
Cine este „pentru”? 
Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 
 
Situatia voturilor: 
Voturi „pentru”: 28 
Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 
 
Ordinea de zi, suplimentata, a fost aprobata in unanimitate. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 
1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei 
Marin Carmen - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
 
Dau cuvantul domnului consilier judetean Mortu Viorel pentru prezentarea Raportului la 
proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei 
Marin Carmen, membru al Partidului National Democrat-Organizatia Judeteana Braila. 
 
*In continuarea sedintei, dl. consilier judetean Mortu Viorel da citire Raportului mentionat. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Rog pe doamna Marin Carmen sa se prezinte pentru depunerea juramantului. 
 
*Dl consilier judetean Nechita Ovidiu a semnalat faptul ca este prezent la sedinta online. In 
acest moment, la sedinta participa 29 de consilieri judeteni. 
 
*Doamna Marin Carmen depune juramantul. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Supun la vot proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al 
doamnei Marin Carmen  
 
Cine este „pentru”? 
Cine este „impotriva”? 
Abtineri? 
Situatia voturilor: 
Voturi „pentru”: 29 
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Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Marin 
Carmen a fost aprobat in unanimitate.  
 
* Din acest moment, la sedinta participa 30 de consilieri judeteni. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr.138/2017 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al judetului Braila, cu obiectivul ”Statie de transfer Insuratei”, realizat 
prin proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Braila 
 
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 modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.138/2017 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public 
al judetului Braila, cu obiectivul ”Statie de transfer Insuratei”, realizat prin proiectul “Sistem de 
management integrat al deseurilor din judetul Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr.178/2016 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al judetului Braila, cu obiectivul ”Depozit conform si statie de sortare 
Ianca” , realizat prin proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor din judetul 
Braila”  
 
Daca sunt observatii sau propuneri: 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, am o intrebare: tinand cont ca s-a cam terminat tot ceea ce era de 
construit pentru acest sistem integrat de deseuri, cand vom tine si noi licitatia pentru operatorul 
unic? 
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Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnule consilier, licitatia este in curs de desfasurare. Toate documentele sunt depuse, sunt 
contestatii in momentul de fata si sunt documente depuse la C.N.S.C.. Asteptam raspuns, 
suntem in procedura. 
 
Dl Sirbu Marian, consilier judetean: 
 
Pe langa alte multe obiective construite de mult timp, sunt acele pubele care stau in soare si 
se depreciaza 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Suntem in procedura de licitatie si cu cat lucrurile se desfasoara mai repede, cu atat mai 
devreme vom avea si un operator unic. 
 
Daca nu mai sunt alte discutii, 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 modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.178/2016 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public 
al judetului Braila, cu obiectivul ”Depozit conform si statie de sortare Ianca”, realizat prin 
proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Braila” a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr.264/2019 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al judetului Braila, cu obiectivul ”Statie de Sortare si Statie Tratare 
Mecano Biologica (MBT) Vadeni”, realizat prin proiectul “Sistem de management 
integrat al deseurilor din judetul Braila”  
 
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”: 30 
Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.264/2019 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public 
al judetului Braila, cu obiectivul ”Statie de Sortare si Statie Tratare Mecano Biologica (MBT) 
Vadeni”, realizat prin proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Braila” 
a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care aprartin 
domeniului public al judetului Braila, cu operele de arta realizate in cadrul desfasurarii 
Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre”, Braila 2019-editia III 
 
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 completarii inventarului bunurilor care aprartin 
domeniului public al judetului Braila, cu operele de arta realizate in cadrul desfasurarii 
Simpozionului International de Sculptura Monumentala “Nicapetre”, Braila 2019-editia III a fost 
aprobat in unanimitate. 

 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
6.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale Sistemului 
Zonal de alimentare cu apa Gropeni-Ianca-Movila Miresii, apartinand domeniului public 
al judetului Braila, concesionat catre Compania de Utilitati Publice “Dunarea” Braila  
 
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 
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Voturi „impotriva”: 0 
Abtineri: 0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale Sistemului Zonal 
de alimentare cu apa Gropeni-Ianca-Movila Miresii, apartinand domeniului public al judetului 
Braila, concesionat catre Compania de Utilitati Publice “Dunarea” Braila a fost aprobat in 
unanimitate. 

 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
7.Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in municipiul 
Braila, Soseau Buzaului nr.15 C lot. 2 aflat in domeniul public al judetului Braila si 
inscris in cartea funciara nr. 77861/UAT Braila, in vederea concesionarii  
 
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 dezmembrarii imobilului situat in municipiul Braila, 
Soseau Buzaului nr.15 C lot.2 aflat in domeniul public al judetului Braila si inscris in cartea 
funciara nr.77861/UAT Braila, in vederea concesionarii  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
8.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare stadion in localitatea 
Corbu Nou, comuna Maxineni, judetul Braila”  
 
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 
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Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare stadion in localitatea Corbu Nou, comuna 
Maxineni, judetul Braila”   a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
9.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare stadion in localitatea 
Latinu, comuna Maxineni, judetul Braila”  
 
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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Amenajare stadion in localitatea Latinu, comuna Maxineni, 
judetul Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
10.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru 
cofinanțarea valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având 
ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – 
teritorială Maxineni”  
 
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 
 



10 
 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea 
valorii achizitiei “serviciului de elaborare a Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea 
sistemului de distribuție gaze naturale în unitatea administrativ – teritorială Maxineni”  a fost 
aprobat cu 29 de voturi „pentru”. Nu a participat la vot d-na consilier judetean Bordea Daniela. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
11.Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Agentia pentru 
Dezvoltare  Regionala Sud-Est si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si a 
contributiei de 2% din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare intocmirii 
documentatiilor tehnico-economice pentru proiectul "Reabilitare drum judetean DJ 
203R km 0+000 – km 35+530", in vederea depunerii proiectului “Sprijin la nivelul 
Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate in perioada de programare 
2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv 
variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura si infrastructura si servicii publice de 
turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic”  

 
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 Acordului de parteneriat intre Agentia pentru 
Dezvoltare  Regionala Sud-Est si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila si a 
contributiei de 2% din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare intocmirii documentatiilor 
tehnico-economice pentru proiectul "Reabilitare drum judetean DJ 203R km 0+000 – km 
35+530", in vederea depunerii proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea 
de proiecte finantate in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura 
rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura si 
infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic” - 
a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
12.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al 
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii 
publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 
 
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: 2 
 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului 
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe 
anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru” si 2 abtineri. S-
au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Da Ros Mario-Spiridon si Varga Vasile -Constantin. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Sunt 60 de miliarde de lei date S.J.U. Braila pentru pregatirea sezonului de iarna privind 
achizitionarea de medicamente si materiale sanitare astfel incat sa nu avem sincope in lunile 
de iarna si primele luni din anul 2021, pana cand se va vota bugetul, iar pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie sunt alocate 15 miliarde, tot in acelasi scop, iar cu aceasta ocazie vreau sa 
va multumesc. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
13.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr.51/2020 privind Regulamentul 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 2020   

 
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 Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.51/2020 
privind Regulamentul 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 2020  a fost aprobat in unanimitate. 
 
 
 
 



12 
 

 

Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
14.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare generala Gradinita din 
Zavoaia, comuna Zavoaia, judetul Braila” 
 
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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Zavoaia, prin Consiliul Local al comunei Zavoaia pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare generala Gradinita din Zavoaia, comuna 
Zavoaia, judetul Braila”  a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
15.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 “Asfaltare drum comunal DC 60 km 
0+000 – km 5+100, comuna Marasu, judetul Braila  
 
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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Asfaltare drum comunal DC 60 km 0+000 – km 5+100, 
comuna Marasu, judetul Braila   a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
16.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila 
Gaiseanca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare 
strada Morii – tronson situat la vest de strada Brailei in satul Surdila Gaiseanca, com. 
Surdila Gaiseanca, jud. Braila” 

 

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 asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila, cu comuna Surdila Gaiseanca, prin Consiliul Local al comunei Surdila Gaiseanca 
pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare strada Morii – tronson 
situat la vest de strada Brailei in satul Surdila Gaiseanca, com. Surdila Gaiseanca, jud. Braila”  
a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
17.Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului 
Braila, pe primele 6 luni ale anului 2020 
 
18.Alte probleme 

 
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului 
Judetean Braila, aveti cuvantul: 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, Compartimentul Cancelarie a postat pe site-ul institutiei Analiza socio-
economica a judetului si Strategia de dezvoltare a judetului Braila, pentru eventuale 
propuneri care ar putea veni din partea consilierilor judeteni. Am analizat acest material si nu 
as putea spune ca este facut intr-un mod foarte profesionist... probabil ca datele care au fost 
preluate de la institutul de statistica local sunt usor viciate.  Nu imi amintesc daca in analiza 
SWOT la Strategia de dezvoltare a judetului si Analiza socio-economica a judetului facute 
anterior, punctele slabe erau cele de acum? 
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Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Nu am facut aceasta comparatie, dar o vom face, deoarece vom avea timp destul pentru a 
depune amendamente la aceasta analiza care se afla in transparenta decizionala si ne vom 
apleca serios asupre acestei probleme, astfel incat punctele slabe si punctele tari ale judetului 
Braila sa le diminuam, respectiv sa le imbunatatim. 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
A doua intrebare pe care o am: cand preconizati ca va fi supusa dezbaterii in plen aceasta 
Analiza socio-economica si Strategia de dezvoltare a judetului? 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Aceasta Strategie de dezvoltare este atributul unui proiect de finantare cu bani europeni, 
asadar sunt termene legale pe care trebuie sa le respectam astfel incat, in momentul in care 
se va ajunge la termenul final sa intram in dezbatere si sa obtinem votul. Presupun ca acest 
lucru se va intampla  in viitorul mandat, fiind o strategie de dezvoltare pe perioada 2021-2027, 
asadar, vom avea suficient timp. In ceea ce priveste Strategia, aceasta este facuta de firma 
de specialisti care au castigat acest proiect si poate fi imbunatita si cu alte obiective, 
argumentat si pe lege. 
 
Dl Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Va multumesc, domnule presedinte. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Dommnule presedinte, este pentru prima data in mandatul acesta cand vreau sa va felicit, 
personal pe dvs., pentru ca ati inteles, macar la sfarsit de mandat, ca  puteti sa faceti mai 
multe sedinte ordinare intr-o luna. A trebuit sa vina pandemia sa intelegeti notiunea de „sedinta 
extraordinara” si ca acest tip de sedinta avea alta menire.  
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Am facut doua sedinte in aceasta luna pentru ca erau foarte multe proiecte de cofinantare si 
am vrut sa poata fi analizate de colegii dvs. Sedintele extraordinare pe care le-am facut au fost 
pentru situatii de exceptie...in cazul de fata nu au fost astfel de situatii. 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Inca o data ma bucur ca ati inteles ca in sedintele ordinare se dezbat proiectele 
judetului...sedintele extraordinare au alta menire. Ma bucur ca ati inteles acum. 
 
Dl Chirsanov Mihai, consilier judetean: 
 
Pe mine ma intereseaza zona invatamantului si in acest context, citind programul P.N.L., in 
aceasta perioada electorala, am retinut un obiectiv.... 
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Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Are vreo legatura acest lucru cu sedinta de consiliu judetean? 
 
Dl Chirsanov Mihai, consilier judetean: 
 
Da, da. 
 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Haideti sa facem campania in alta parte. 
 
Dl Chirsanov Mihai, consilier judetean: 
 
Voiam sa stiu daca si Braila se va incadra in acest program de construire de sali de sport. 
 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Nu ma intereseaza ce ati citit la P.N.L. 
 
Dl Chirsanov Mihai, consilier judetean: 
 
Ma intereseaza daca in Braila se vor construi cateva sali de sport. 
 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Confundati lucrurile. 
 
Dl Chirsanov Mihai, consilier judetean: 
 
Nu confund nimic... o sala de sport este absolut necesara oricarei scoli. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Domnilor consilieri, va rog frumos! 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, puteti sa stapaniti o sedinta? 
 
Dl Chirsanov Mihai, consilier judetean: 
 
De ce se baga dl consilier in lucruri care nu il privesc? 
 
Dl Iordache Catalin, consilier judetean: 
 
Cum adica nu ma privesc? Dvs. sunteti mai consilier decat mine? 
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Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Va rog frumos, taiati microfonul... 
 
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean: 
 
Aceasta nu este o metoda sa taiati microfonul, ci, ca presedinte, trebuie sa stiti sa va impuneti. 
 
Dl Chiriac Francisk Iulian, presedinte al Consiliului Judetean Braila: 
 
Indiferent de guvernul care va fi la putere, daca exista un program de construire de scoli, sali 
de sport, gradinite, etc., noi vom fi cu siguranta parteneri in aceste proiecte si vom acorda tot 
ajutorul pe care il putem da, in limitele legii. Daca se vor construi 250 de sali de sport in 
Romania, atunci, cu siguranta si in judetul Braila se vor construi, iar atunci vom fi si noi 
parteneri la edificarea lor.  
 
         *      
                                             *          * 
 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 august 2020. 
 
 
      Intocmit, 
 
        Hazaparu Marinela 
 
 
 
 
 
 

 
 PRESEDINTE,       SECRETAR 
                GENERAL AL JUDETULUI, 
 
FRANCISK IULIAN CHIRIAC                        DUMITREL PRICEPUTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V. -2 ex. 


