
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 

PROCES-VERBAL 
incheiat in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila, 

care a avut loc pe data de 28 aprilie 2022, ora 10,00 
 

Sedinta a fost deschisa de domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian. 
 

STIMATE DOAMNE SI STIMATI DOMNI CONSILIERI SI INVITATI, 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, prin adresa nr. 9378/21.04.2022, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.168/21.04.2022, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 28 aprilie 2022. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 27 membri din 30 membri in 
functie. 
 Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Cirligea Florin Eugen, Varga Vasile 
Constantin si Balanica Dragomir Mariana-Carmelia. 
           La sedinta au fost invitati: Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor, Directorul 
General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, Comandantul 
Centrului Militar Judetean Braila, Directorul  Directiei Administratie Publica, Contencios, 
Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul Adjunct al 
Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul Directiei Strategii de 
Dezvoltare, Directorul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Arhitectul sef, Seful Biroului 
Resurse Umane, Salarizare, Seful Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de 
Utilitati Publice 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 28 aprilie 2022. 
Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
Domnul Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului 
   Procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 martie 
2022, dupa redactare, a fost pus la dispozitia dv., pana in prezent nu au fost obiectiuni sau 
propuneri de modificare sau completare al acestuia, motiv pentru care va propun aprobarea lui 
in forma redactata. 
 
 Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian   
   Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data 
de 31 martie2022.    
           Cine este pentru? 
   Impotriva?Abtineri? 
 
   Procesul-verbal al sedintei ordinare a Consilului Judetean din data de 31 martie 2022 
este aprobat in unanimitate.  
 

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 
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comisiilor de specialitate in format electronic si Rapoartele de activitate ale domnilor consilieri 
judeteni  au fost aduse la cunostinta publica pe site-ul institutiei. 

Totodata, propun sa se procedeze la indreptarea erorii de la punctul 29 initial. 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii constructiei C2 – cabina poarta, situata in 
orasul Ianca, str. Scolii nr.2A, din domeniul public al judetului Braila in domeniul privat al 
judetului Braila, in vederea scoaterii din functiune si casarii acesteia- initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 
10 ani, a spatiului in suprafata de 94,88 mp din imobilul proprietate publica a judetului Braila, 
situat in municipiul Braila, Parcul Monument – Kiseleff, catre Clubul Sportiv „Dunarea” Braila- 
initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 
nr.56/2022 privind infiintarea Clubului Sportiv „Dunarea” Braila, institutie aflata in subordinea 
Consiliului Judetean Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 
5. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Epureanu Ionel pentru perioada 
octombrie 2020 – decembrie 2021 
 
6. Raport de activitate al domnului consilier judetean Dumitru Aurel pentru anul 2021 
7. Raport de activitate al doamnei  consilier judetean Banica Carmen Elena pentru anul 
2021  
8.      Raport de activitate al domnului consilier judetean Ichim Andrei Ionut pentru anul 2021 

 
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare mentionate. 

Cine este pentru? 
Impotriva?Abtineri? 
Propunerea de suplimentare a ordinii de zi este aprobata in unanimitate. 

 
   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. Ceremonia depunere juramant supleant in cadrul Consiliului Judetean Braila 
2. Proiect de hotarare pentru modificarea unor acte administrative in domeniul Autoritatii 

Teritoriale de Ordine Publica 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 Directiei 
Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului de plasamente familiale din cadrul Complexului de servicii pentru pregatirea 
si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie, organizat in  cadrul  Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk 
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 
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5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului pentru copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate din cadrul Complexului 
de servicii pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie, 
organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si 
procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei 
fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 
- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

7. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului pentru amplasarea constructiilor, 
instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor judetene - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului public de 
transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 
Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind  aprobarea  Studiului de fundamentare - Punerea in valoare 
a patrimoniului construit si introducerea in circuitul turistic – Traseul conacelor brailene 
- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean 
nr.132/28.05.2020 privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de management al 
fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni” si a cheltuielilor  
legate de proiect- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 
Braila nr. 198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a 
cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte 
destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, etapa VI - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 
5 ani, a unui spatiu in suprafata de 101,85 mp din incinta imobilului situat in municipiul 
Braila, str. Gradinii Publice nr.13, proprietate publica a judetului Braila, Administratiei 
Nationale a  Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, pentru Structura Teritorială 
pentru Probleme Speciale Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte 
al Consiliului Judetean Braila 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul 
Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui obiect de inventar - initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

14. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 
domeniului privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.209 din data 
de 29.09.2021 privind aprobarea depunerii spre finantare a proiectului “Sprijin pentru 
pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru completarea si 
dezvoltarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila” - initiat 
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a 
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
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proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul I al anului 2022 - initiat de domnul 
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

17. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 
si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii constructiei C2 – cabina poarta, situata in 
orasul Ianca, str. Scolii nr.2A, din domeniul public al judetului Braila in domeniul privat 
al judetului Braila, in vederea scoaterii din functiune si casarii acesteia- initiat de 
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 
10 ani, a spatiului in suprafata de 94,88 mp din imobilul proprietate publica a judetului 
Braila, situat in municipiul Braila, Parcul Monument – Kiseleff, catre Clubul Sportiv 
„Dunarea” Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 
nr.56/2022 privind infiintarea Clubului Sportiv „Dunarea” Braila, institutie aflata in 
subordinea Consiliului Judetean Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 
presedinte al Consiliului Judetean Braila 

22. Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Braila privind modul de indeplinire a 
atributiilor proprii si a Hotararilor Consiliului Judetean Braila in anul 2021 

23. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Dobre Ionut Ciprian  pentru anul 2021 
24. Raport de activitate al domnului consilier judetean Burtea Fanel  pentru anul 2021 
25. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Balanica Dragomir Mariana Carmelia  

pentru perioada octombrie 2020 - decembrie  2021 
26. Raport de activitate al domnului consilier judetean Negru Marius Catalin  pentru anul 

2021 
27. Raport de activitate al domnului consilier judetean Vilsan Dorel  pentru anul 2021 
28. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Anton Gina pentru anul  2021 
29. Raport de activitate al domnului consilier judetean Ghiorghiu Marian  pentru perioada 

noiembrie 2020 - decembrie  2021 
30. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Bordea Daniela pentru anul  2021 
31. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Chivu Mirela pentru anul  2021 
32. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Turcoeanu Valentina pentru anul 

2021 
33. Raport de activitate al domnului consilier judetean Abaseaca Mihai Gabriel  pentru anul 

2021 
34. Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, 

pe primele 3 luni ale anului 2022 
35. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Epureanu Ionel pentru perioada 

octombrie 2020 – decembrie 2021 
36. Raport de activitate al domnului consilier judetean Dumitru Aurel pentru anul 2021 
37. Raport de activitate al doamnei  consilier judetean Banica Carmen Elena pentru anul 

2021  
38. Raport de activitate al domnului consilier judetean Ichim Andrei Ionut pentru anul 2021 
39. Alte probleme. 
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Supun la vot ordinea de zi.  
Cine este pentru? 
Impotriva?Abtineri? 
 

  Ordinea de zi este aprobata in unanimitate. 
 

Va propun sa folosim ca modalitate de vot, votul deschis, prin ridicarea mainii cu 
exceptia proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi la numarul 2  unde folosim ca 
modalitate de vot, votul secret, deoarece fiind vorba despre hotarare cu caracter individual cu 
privire la persoane, potrivit art.139 coroborat cu art.182 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 

Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi au fost analizate in sedintele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judetean Braila.  

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

 
1. Ceremonia depunere juramant supleant in cadrul Consiliului Judetean Braila 
 

Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian   
 Doamna Geru Laura Oana, inscrisa in lista supleantilor din partea Partidului Social 
Democrat, va ocupa locul de consilier judetean devenit vacant ca urmare a incetarii mandatului  
domnului Dobrota Marius Valentin de drept inainte de termen. 
 Voi da citire Incheierii Sedintei Camerei de Consiliu din data de 8 aprilie 2022 a 
Tribunalului Braila, pronuntata in dosarul nr. 776/113/2022, neapelata pana in prezent: „Admite 
cererea formulata de Secretarul General al Judetului Braila, cu sediul in Braila, Piata 
Independentei nr.1, judetul Braila. Valideaza mandatul de consilier judetean pentru petenta 
Geru Laura Oana, domiciliata in Braila, strada Rosiorilor nr.15, bloc A29, sc.2, st.4, ap.35, 
judetul Braila, inscris in lista supleantilor din partea Partidului Social Democrat pentru functia 
de consilier judetan, la alegerile locale din data de 27.09.2020.” 
 
   Domnul Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului 
 Invit pe doamna Geru Laura Oana sa depuna juramantul. 
 

Doamna Geru Laura Oana  
Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna – credinta, tot ceea ce sta in 

puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor judetului Braila. Asa sa-mi ajute 
Dumnezeu!  

Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian   
Felicitari doamnei consilier, succes in activitate! 
-Din acest momet, doamna consilier are dreptul sa voteze proiectele de hotarare 

inscrise pe ordinea de zi aprobata. 
 

2. Proiect de hotarare  pentru modificarea unor acte administrative in domeniul 

Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila 

 
Stimati consilieri acest proiect de hotarare a fost analizat  in sedintele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judetean Braila si a obtinut  Avizul de la comisia cu atributii in acest 
sens, in speta:  
- Comisia  pentru administratie publica locala,juridica, relatii publice si relatii international 
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 Fiind un proiect de hotarare care necesita vot, as propune mai intai o comisie de 
numarare a voturilor si i-as propune pe cei doi vicepresedinti, pe domnul vicepresedinte 
Epureanu si pe domnul vicepresedinte Dobre. Daca grupul PNL sau PMP doreste sa faca o 
propunere pentru comisia de numarare a voturilor, va rog frumos… 
 

Domnul consilier judetean, Bucalau Alexandru: 
Din partea PNL propunem pe domnul consilier Danut Lungu pentru a face parte din 

comisia de numarare a voturilor.   
 

Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian   
Avand in vedere ca sunt 3 comisii, am rugamintea sa faceti propuneri pentru cele 3 
pozitii care sunt vacante in momentul de fata pentru ATOP: 

 
- Pentru desemnarea unui consilier judetean, in calitatea de membru ATOP Braila, 

pe locul ramas vacant ca urmare a incetarii de drept, inainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Vaduva Dumitru, 

respectiv comisia Comisia de coordonare, situatii de urgenta si pentru petitii 

- Pentru desemnarea unui consilier judetean, in calitatea de membru ATOP Braila, 

pe locul ramas vacant ca urmare a incetarii de drept, inainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Dobrota Marius Valentin, 

respectiv comisia Comisia de planificare, stabilire si evaluare a indicatorilor de 

performanta minimali 

- Pentru desemnarea unui consilier judetean, in calitatea de membru ATOP Braila, 
pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei din functia de membru al ATOP Braila 
al domnului consilier judetean Abaseaca Mihai Gabriel, respectiv comisia 
Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanta si 
drepturile omului 

 
Doamna consilier judetean, Toma-Broasca Virginia-Geanina: 
Dorim sa-l propunem pe domnul consilier judetean Botea Viorel pentru Comisia de 

coordonare, situatii de urgenta si pentru petitii.   
Domnul consilier judetean, Vilsan dorel: 
Din partea grupului PSD pentru Comisia de planificare, stabilire si evaluare a 

indicatorilor de performanta minimali dorim sa o propunem pe doamna consilier judetean 
Chivu Mirela, iar pentru Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanta 
si drepturile omului dorim sa o propunem pe doamna consilier judetean Turcoeanu Valentina.  

 
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian   
Daca nu mai sunt si alte propuneri rog sa se consemneze in buletinul de vot. 
Potrivit prevederilor Codului administrativ rog pe d-l secretar general al judetului sa 
asiste la numararea si constatarea rezultatului voturilor. 
Dau cuvantul d-lui Epureanu, presedintele comisiei de numarare a voturilor, pentru a 
prezenta rezultatul votarii. 
 
Domnul Epureanu, presedintele comisiei de numarare a voturilor: 

- Proces verbal privind rezultatul votarii pentru desemnarea unui consilier judetean, in 

calitatea de membru ATOP Braila, pe locul ramas vacant ca urmare a incetarii de drept, 
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inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului 

Vaduva Dumitru. In urma numararii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele: 

- 28 voturi totale introduse in urna din care 1 vot nul 

- 27 voturi valabil exprimate, repartizarea voturilor pentru domnul consilier Botea Viorel: 

       ● 21 voturi „pentru” 

       ● 6 voturi „contra” 

Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, domnul consilier judetean Botea Viorel a 

fost desemnat in calitate de membru ATOP Braila pe locul ramas vacant ca urmare a incetarii 

de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului 

Vaduva Dumitru. 

 

Rezultatul votarii pentru desemnarea unui consilier judetean, in calitatea de membru 

ATOP Braila, pe locul ramas vacant ca urmare a incetarii de drept, inainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Dobrota Marius Valentin. 

- 27 voturi valabil exprimate, repartizarea voturilor pentru doamna consilier Chivu Mirela: 

       ● 21 voturi „pentru” 

       ● 6 voturi „contra” 

Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, domna consilier judetean Chivu Mirela a 
fost  desemnata in calitate de membru ATOP Braila pe locul ramas vacant ca urmare a 
incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al 
domnului Dobrota Marius Valentin. 

 
Rezultatul votarii pentru desemnarea unui consilier judetean, in calitatea de membru 

ATOP Braila, pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei din functia de membru al ATOP 
Braila al domnului consilier judetean Abaseaca Mihai Gabriel 

27 voturi valabil exprimate, repartizarea voturilor pentru doamna consilier Turcoeanu 

Valentina: 

              ● 21 voturi „pentru” 

              ● 6 voturi „contra” 

Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, domna consilier judetean Turcoeanu 
Valentina a fost  desemnata in calitate de membru ATOP Braila pe locul ramas vacant ca 
urmare a demisiei din functia de membru al ATOP Braila al domnului consilier judetean 
Abaseaca Mihai Gabriel. 

. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei 
Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila   

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
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Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei 
Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila  este aprobat in unanimitate. 
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului de plasamente familiale din cadrul Complexului de servicii 
pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie, organizat in  
cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului de plasamente familiale din cadrul Complexului de servicii pentru pregatirea si 
sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie, organizat in  cadrul  Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este aprobat in unanimitate. 
 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Centrului pentru copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate din cadrul 
Complexului de servicii pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii 
copilului in familie, organizat in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Braila 

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Centrului pentru copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate din cadrul Complexului de 
servicii pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie, organizat in  
cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este aprobat in 
unanimitate. 
 
6. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile 
si procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei 
fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
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Abtineri?  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind  aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si 
procedura de finantare a programelor sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si 
sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 este aprobat in 
unanimitate. 
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru amplasarea 
constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor judetene 

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind  aprobarea Regulamentului pentru amplasarea constructiilor, 
instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor judetene este aprobat in unanimitate. 
  
8. Proiect de hotarare privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului 
public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 
competenţă a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila 

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului public de 
transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unitatii 
Administrativ-Teritoriale Judetul Braila este aprobat in unanimitate. 

 

9.  Proiect de hotarare privind aprobarea  Studiului de fundamentare - Punerea in 
valoare a patrimoniului construit si introducerea in circuitul turistic – Traseul conacelor 
brailene 

 

Cine este "pentru”?  
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Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea  Studiului de fundamentare - Punerea in valoare a 
patrimoniului construit si introducerea in circuitul turistic – Traseul conacelor brailene este 
aprobat in unanimitate. 

 

10.  Proiect de hotarare  privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului 
Judetean nr.132/28.05.2020 privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de 
management al fluxurilor interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni” si a 
cheltuielilor  legate de proiect 

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Judetean 
nr.132/28.05.2020 privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de management al fluxurilor 
interne si furnizarea de servicii partajate catre cetateni” si a cheltuielilor  legate de proiect este 
aprobat in unanimitate. 
 
11.  Proiect de hotarare  privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean Braila nr. 198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de 
inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala 
pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, etapa VI 

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila 
nr. 198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului 
chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor 
specialisti din domeniul sanatatii, etapa VI este aprobat in unanimitate. 
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12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o 
perioada de 5 ani, a unui spatiu in suprafata de 101,85 mp din incinta imobilului situat in 
municipiul Braila, str. Gradinii Publice nr.13, proprietate publica a judetului Braila, 
Administratiei Nationale a  Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, pentru Structura 
Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila 

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, 
a unui spatiu in suprafata de 101,85 mp din incinta imobilului situat in municipiul Braila, str. 
Gradinii Publice nr.13, proprietate publica a judetului Braila, Administratiei Nationale a  
Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 
Brăila este aprobat in unanimitate. 
 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre 
Centrul Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui obiect de inventar 

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul Militar 
Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui obiect de inventor este aprobat in unanimitate. 
  
14. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care 
apartin domeniului privat al judetului Braila 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
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Proiectul de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin 
domeniului privat al judetului Braila este aprobat in unanimitate. 
 
15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.209 din 
data de 29.09.2021 privind aprobarea depunerii spre finantare a proiectului “Sprijin 
pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 
completarea si dezvoltarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul 
Braila” 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr.209 din data de 
29.09.2021 privind aprobarea depunerii spre finantare a proiectului “Sprijin pentru pregatirea 
aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru completarea si dezvoltarea 
Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila” este aprobat in unanimitate. 
 
16. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a 
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul I al anului 2022 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 20  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 8  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul 
Judetului Braila la trimestrul I al anului 2022 este aprobat cu 19 voturi „pentru”. S-au abtinut de 
la vot urmatorii consilieri judeteni: Capatina Marian, Lungu Danut, Bucalau Alexandru, Pricop 
Cristian Florinel, Dorobantu Stavarel, Vlas-Pascale Daniela-Andreia, Cortez Vasile si Necoara 
Anamaria.  
 
17. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 
2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023-2025 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
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Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 20  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 8  
 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si estimarile pe 
anii 2023-2025 este aprobat cu 19 voturi „pentru”. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri 
judeteni: Capatina Marian, Lungu Danut, Bucalau Alexandru, Pricop Cristian Florinel, 
Dorobantu Stavarel, Vlas-Pascale Daniela-Andreia, Cortez Vasile si Necoara Anamaria.  
 
18. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii constructiei C2 – cabina poarta, 
situata in orasul Ianca, str. Scolii nr.2A, din domeniul public al judetului Braila in 
domeniul privat al judetului Braila, in vederea scoaterii din functiune si casarii acesteia 

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii constructiei C2 – cabina poarta, situata in 
orasul Ianca, str. Scolii nr.2A, din domeniul public al judetului Braila in domeniul privat al 
judetului Braila, in vederea scoaterii din functiune si casarii acesteia insusirea inventarului 
actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila este aprobat in 
unanimitate. 
 
19. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila 
 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Braila este aprobat in unanimitate. 
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20. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o 
perioada de 10 ani, a spatiului in suprafata de 94,88 mp din imobilul proprietate publica 
a judetului Braila, situat in municipiul Braila, Parcul Monument – Kiseleff, catre Clubul 
Sportiv „Dunarea” Braila 
 
Domnul consilier judetean Bucalau Alexandru: 
Va rugam frumos sa ne spuneti si noua care va fi destinatia acestui teren in afara de sediul 
Clubului Sportiv „Dunarea” Braila. 
 
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian   
Nu este un teren, este un spatiu din cadrul Salii Polivalente care va fi folosit ca si sediu al 
clubului. Pentru activitatea clubului si pentru a fi inregistrat la MTS, trebuie si un sediu al 
clubului. 

 
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 
ani, a spatiului in suprafata de 94,88 mp din imobilul proprietate publica a judetului Braila, 
situat in municipiul Braila, Parcul Monument – Kiseleff, catre Clubul Sportiv „Dunarea” Braila 
este aprobat in unanimitate. 
 
21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Judetean nr.56/2022 privind infiintarea Clubului Sportiv „Dunarea” Braila, institutie 
aflata in subordinea Consiliului Judetean Braila  
  
Cine este "pentru”?  
Cine este "impotriva”?  
Abtineri?  
 
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 28  
Voturi ”impotriva ”: 0  
Abtineri: 0  
 
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean 
nr.56/2022 privind infiintarea Clubului Sportiv „Dunarea” Braila, institutie aflata in subordinea 
Consiliului Judetean Braila este aprobat in unanimitate. 

 
22. Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Braila privind modul de indeplinire a 
atributiilor proprii si a Hotararilor Consiliului Judetean Braila in anul 2021 
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23. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Dobre Ionut Ciprian  pentru anul 
2021 
 
24. Raport de activitate al domnului consilier judetean Burtea Fanel  pentru anul 2021 
 
25. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Balanica Dragomir Mariana 
Carmelia  pentru perioada octombrie 2020 - decembrie  2021 
 
26. Raport de activitate al domnului consilier judetean Negru Marius Catalin  pentru 
anul 2021 
 
27. Raport de activitate al domnului consilier judetean Vilsan Dorel  pentru anul 2021 
 
28. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Anton Gina pentru anul  2021 
 
29. Raport de activitate al domnului consilier judetean Ghiorghiu Marian  pentru 
perioada noiembrie 2020 - decembrie  2021 
 
30. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Bordea Daniela pentru anul  
2021 
 
31. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Chivu Mirela pentru anul  2021 
 
32. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Turcoeanu Valentina pentru 
anul 2021 
 
33. Raport de activitate al domnului consilier judetean Abaseaca Mihai Gabriel  
pentru anul 2021 
 
34. Informare referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului 
Braila, pe primele 3 luni ale anului 2022 
 
35. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Epureanu Ionel pentru perioada 
octombrie 2020 – decembrie 2021 
 
36. Raport de activitate al domnului consilier judetean Dumitru Aurel pentru anul 
2021 
 
37. Raport de activitate al doamnei  consilier judetean Banica Carmen Elena pentru 
anul 2021  
 
38. Raport de activitate al domnului consilier judetean Ichim Andrei Ionut pentru anul 
2021 
 
39. Alte probleme. 

 

Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian   
Domnule consilier Capatina, va rog.. 
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Domnul consilier judetean Capatina Marian: 
Domnule presedinte, am dori ca la urmatoarea sedinta ordinara sa primim o informare 
despre ADI Lacul Sarat, ce proiecte au fost scrise si stadiul acestora. 

 
Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian   

         Il vom invita pe directorul ADI Lacul Sarat sa ne spuna stadiul proiectelor. 
         Daca mai sunt si alte probleme... 
  
         Domnul consilier judetean Bucalau Alexandru:  
         Spuneti-ne si noua care este stadiul DJ211 (Bordei Verde-Viziru).  
 

Domnul presedinte Chiriac Francisk Iulian   
          Se lucreaza acum, se astupa tot ce insemana reparatiile care au fost peste iarna. Si 
constructorii asteapta ordonanta de urgenta a guvernului pentru fonduri europene, sa mai 
catige ceva. Noi am facut notificari sa urgenteze pentru stratul de uzura pentru ca acolo a 
ramas, proiectul este realizat in proportie de 70%, termenul final de executie este vara acestui 
an, daca nu se incadreaza in termen vor curge penalitatile. Se lucreaza intens si pe celalalt 
drum (Silistraru), sunt depuse toate proiectele si speram cu ajutorul Guvernului, daca vor da 
drumul la toate programele guvernamentale in anul 2024 sa nu mai avem nici un metru patrat 
de drum judetean neasfaltat, deci au fost prinse toate. Problema se pune cu marirea de preturi 
din banii alocati anul acesta, aveam in vedere 56km de covor asfaltic dar s-ar putea sa 
ramanem cu 40km. Nu este vina noastra, asta se intampla, vom face lucrurile astfel incat sa 
functioneze si sa reabilitam drumurile care necesita reabilitare.   
 Ca si informare, saptamana viitoare vom merge impreuna cu domnul Fotea la 
Autoritatea Aeronautica pentru a avea o discutie privind aeroportul de la Branistea. Avem un 
prim studiu de fezabilitate si vrem sa cerem acordul lor sis a facem toate diligentele astfel incat 
sa passim cu dreptul in acest mae proiect de infrastructura.  
 La pod stiti foarte bine ca se lucreaza, drumul Galati-Braila se lucreaza, ati vazut ca 
CNAIR face studiile de fezabilitate si prospectiunile pe teren pentru drumul expres Braila-
Focsani, suntem intr-un ritm dar ne omoara aceasta nebunie a preturilor, speram ca lucrurile 
vor merge inainte. 
 Domnii primari au inceput sa depuna proiecte de asociere si ii felicit, si vom intra si cu 
votarea proiectelor de asociere astfel incat sa aiba suficient timp sa si le duca la indeplinire. 
Vom mai avea in anumite sedinte actualizarea tuturor proiectelor cu noile preturi in functie de 
Hotararile de Guvern care vor aparea, pentru ca trebuie modificati indicatorii tehnico-economici 
la fiecare proiect.    

         *      
                                             *          * 
 Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei 
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 aprilie 2022. 

 
Intocmit, 

           Straton Cristina 
 
 

      PRESEDINTE,                     SECRETARUL GENERAL 
                                                                                          AL JUDETULUI, 

            Chiriac Francisk-Iulian                  Priceputu Dumitrel 


