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CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
PROCES-VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data
de 13 februarie 2020
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ, prin adresa nr. 2690/07 februarie 2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.37/07 februarie 2020, a fost convocat
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 13 februarie 2020.
In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 31 membri din 33 membri in
functie.
La sedinta au fost invitati: Prefectul judetului Braila, Subprefectul Judetului Braila, Seful
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila, Trezorier sef - Trezoreria Braila,Managerul
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, Directorul
General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, Directorul executiv
al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, Managerul Centrului Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, Directorul Centrului
Scolar de Educatie Incluziva Braila, Directorul Scolii Gimnaziale Speciale Tichilesti, Directorul
Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila, Managerul Bibliotecii Judetene
„ Panait Istrati” Braila,
Directorul Muzeului Brailei „ Carol I „,Directorul Filarmonicii
„LYRAGEORGE CAVADIA” Braila, Directorul Scolii Populare de Arte si Meserii „Vespasian
Lungu” Braila,Inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ‚Dunarea” Braila,
Comandantul Centrului Militar Judetean Braila, Directorul executiv al ADI „DUNAREA” Braila,
Manager Proiect CUP Dunarea Braila, Manager Handbal Club „Dunarea „ Braila, Inspector sef al
Inspectoratului de Politie al Judetului Braila,directorii directiilor si reprezentanti ai unor
compartimente 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 d-lui secretar general al judetului Dumitrel Priceputu, pentru a supune
la vot procesele verbale ale sedintelor extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 10
ianuarie 2020,15 ianuarie 2020, 21 ianuarie 2020 respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a
Consiliului Judetean Braila din data de 29 ianuarie 2020. Domnule secretar, aveti cuvantul
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:
Domnule Presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, procesele verbale
ale sedintelor extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 10 ianuarie 2020, 15 ianuarie
2020, 21 ianuarie 2020, respectiv procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean
Braila din data de 29 ianuarie 2020 au fost puse la dispozitia dvs. Pana la aceasta data, nu s-au
primit propuneri de modificare sau completare ale acestora, motiv pentru care va propun
aprobarea lor in forma redactata.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 10 ianuarie 2020.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
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Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 10 ianuarie 2020 a fost votat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 15 ianuarie 2020.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 15 ianuarie 2020 a fost votat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 21 ianuarie 2020.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 21 ianuarie 2020 a fost votat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 29 ianuarie 2020.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 29
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 2
* Referitor la procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 29 ianuarie 2020, dl consilier Nechita
Ovidiu a semnalat faptul ca acesta nu a fost pus la dispozitia consilierilor. In acest context, dl
consilier a solicitat lamuriri privind situatia votului la proiectul de hotarare din cadrul sedintei de la
data mentionata, privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din familia
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ocupationala “Administratie” din cadrul Muzeului Brailei “ Carol I” Braila. Dl consilier a cerut aceste
lamuriri, deoarece, asa cum a specificat dumnealui d-l consilier judetean Mortu Viorel nu avea
dreptul de participare la acest vot, detinand calitatea de angajat al muzeului.
*In replica, dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului a precizat faptul ca procesul - verbal
al sedintei a putut fi studiat la camera consilierilor, iar in ceea ce priveste votul, acesta s-a derulat
astfel: Voturi “pentru”- 18, voturi ”impotriva ”- 0, iar abtineri: 2.
*In continuarea discutiei, dl consilier Nechita Ovidiu a facut referire la starea de incompatibilitate
a d-lui consilier judetean Mortu Viorel ca urmre a participarii la vot.
Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 29 ianuarie 2020 a fost votat cu 29 de voturi
„pentru” si 2 abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni Nechita Ovidiu si Iordache
Catalin.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
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 :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
administrate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si
finantate din bugetul Consiliului judetean Braila pe anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
2.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului
de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului care a savarsit fapte penale
si nu raspunde penal organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
4.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judetean al domnului Cirligea Eugen Florin si declararea “vacant” a
locului detinut- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
5.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Mitache
Gicu- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
6.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Badiu Titiinitiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Daca sunt observatii sau propuneri.
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare mentionate.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
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Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu proiectele de hotarare mentionate a fost aprobat in
unanimitate.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
Nu ar fi firesc ca proiectele privind propunerile de validare ale celor doi colegi sa intre primele pe
ordinea de zi?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Ordinea proiectelor este conform corespondentei care a stat la baza lor.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Nu ar fi in regula ca, din moment ce participa la sedinta, noii nostri colegi sa nu poata sa participe
la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Nu am nici un fel de problema sa supunem la vot modificarea ordinii.
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:
Domnule presedinte, avem o ordine de zi aprobata si care era deja stabilita. Dansii abia ieri au
venit cu documentele.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Vom supune la vot propunerea d-lui consilier Lungu Danut.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Domnule presedinte, pana acum, de cate ori a fost vorba de validarea unui mandat, cum s-a
procedat?
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:
Nu au fost situatii de suplimentare a ordinii de zi.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Ieri, la ora 14,00 au venit de la P.N.L cererile privind incetarea mandatului d-lui consilier Cirligea
Eugen si a celorlalti doi consilieri si ca atare a fost necesara o suplimentare a ordinii de zi, de
aceea proiectele de hotarare la care faceti referire au intrat la sfarsit. Daca ar fi fost in termen,
proiectele respective ar fi intrat la inceputul ordinii de zi. Vom face propunerea de modificare a
ordinii de zi si o vom supune spre aprobare.
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Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Domnule presedinte, daca ieri la ora 14.00 au venit aceste documente de la P.N.L., la ce ora au
parvenit aceste documente la sedinta de comisie pentru celelalte proiecte de pe ordinea de zi?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
La ora 16,00. Au venit dupa proiectele de la D.G.A.S.P.C. Aceasta este ordinea intrarii
documentelor.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
Domnule presedinte, stimati colegi, au fost proiecte de hotarare care au fost incluse in sedinte
extraordinare sau de indata si care nu au fost asa de importante, dar am considerat ca pentru
starea de bun simt si de normalitate trebuie sa primeze. Acest lucru ar trebui sa se intample si de
aceasta data. Din cate imi aduc eu aminte, toti ceilalti colegi noi intrati in consiliul judetean, au fost
validati la inceputul sedintelor. Ramane la aprecierea dvs.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Am supus la vot ordinea de zi si am votat-o votat in unanimitate. Cu acceptul dvs. putem reveni
cu propunerea pentru modificarea ordinii de zi.
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:
Ordinea de zi este votata deja.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Incalcand legea si constitutia, dvs. anulati dreptul la vot a doi cetateni care au acest drept.
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:
Ordinea de zi este votata deja, nu se mai poate modifica.
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:
Riscam sa punem in pericol toata sedinta, inclusiv bugetul.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Cand s-a supus la vot ordinea de zi, dl presedinte, initiatorul proiectelor nu a spus la ce numar se
regasesc proiectele respective. Cand se supune la vot ordinea de zi, aceasta se citeste in
totalitate, pentru a se cunoaste ordinea proiectelor. Din acest motiv, pentru a clarifica situatia,
pentru ca eu am inteles, de exemplu, ca proiectele acestea sunt primele, propun sa supunem la
vot ordinea dezbaterii proiectelor.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot prounerea de introducere a proiectelor aflate la punctele 14, 15 si 16 la pozitiile 1, 2
si 3, urmand ca apoi, sa se deruleze celelalte proiecte de hotarare inscrise pe ordinea de zi.
Cine este "pentru”?
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Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 29
Voturi ”impotriva ”: 2
Abtineri: 0
Modificarea ordinii de zi constand in introducerea proiectelor de hotarare de la punctele 14, 15 si
16 la pozitiile 1, 2 si 3, urmand dupa acestea, derularea celorlalte proiecte de hotarare a fost
aprobat cu 29 de voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”. Au votat „impotriva” d-na consilier judetean
Draghincescu Simona si Bordea Daniela.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ, va propun spre aprobare urmatoarea ordine de zi :
1.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judetean al domnului Cirligea Eugen Florin si declararea “vacant” a
locului detinut- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
2.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Mitache
Gicu- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
3.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Badiu Titiinitiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
4.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu 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
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a
Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT Judetul Braila - initiat de domnul
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean BrailA
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare
cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in
perioada 2014 – 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila
7.Proiect de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, a terenurilor din
domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza pe Sistemul Regional de alimentare cu
apa si pe Sistemul Regional de canalizare - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte
al Consiliului Judetean Braila
8.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor/Tarifelor Serviciilor,
conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila
9.Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea
Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada
20142020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente - initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
10.Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice faza
D.A.L.I. ( documentatia de avizare a lucrarilor de interventii ) si a indicatorilor tehnico-economici
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pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si refunctionalizare cladire Palat Administrativ, Piata
Independentei nr.1 Braila”- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
11.Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de actiune
privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale unor Unitati Administrativ
Teritoriale din Judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
12.Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Comunei Rosiori din judetul Braila la Asociatia
de Dezvoltare Intercomunicare de Utilitate Publica “ Braila Gaz” - initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
13.Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a Consiliului
Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “ Dunarea” Braila pe anul 2020
- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
14.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
administrate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si
finantate din bugetul Consiliului judetean Braila pe anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
15.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
16.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului
de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului care a savarsit fapte penale
si nu raspunde penal organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
17.Raport asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pentru anul 2019
18.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – anul 2019
19.Alte probleme
Supun la vot ordinea de zi modificata.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 29
Voturi ”impotriva ”: 2
Abtineri: 0
Ordinea de zi modificata a fost aprobata cu 29 de voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”. Au votat
„impotriva” d-na consilier judetean Draghincescu Simona si Bordea Daniela.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari.
1.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Cirligea Eugen Florin si declararea
“vacant” a locului detinut
Va rog, discutii.
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Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judetean al domnului Cirligea Eugen Florin si declararea “vacant” a
locului detinut a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului
Mitache Gicu - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila
Va rog, discutii.
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Mitache Gicu
a fost aprobat in unanimitate.
*Dl Francisk Iulian Chiriac a dat cuvantul d-lui consilier judetean Mortu Viorel, ca, in calitatea sa
de presedinte al comisiei de validare, alcatuita din d-nii consilieri judeteni Banica Carmen, Adetu
Ionel si Turiac George, sa dea citire raportului privind validarea mandatului de consilier judetean
al domnului Mitache Gicu.
*In continuare, d-l consilier judetean Mortu Viorel da citire raportului privind validarea mandatului
de consilier judetean al d-lui Mitache Gicu.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot raportul de validare a mandatului de consilier judetean al d-lui Mitache Gicu.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
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Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Raportul de validare a mandatului de consilier judetean al d-lui Mitache Gicu a fost aprobat in
unanimitate.
*In continuare, dl consilier judetean Mitache Gicu depune juramantul.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Badiu
Titi
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Badiu Titi a
fost aprobat in unanimitate
*Dl Francisk Iulian Chiriac a dat cuvantul d-lui consilier judetean Mortu Viorel, in calitate de
presedinte al comisiei de validare, sa dea citire raportului privind validarea mandatului de consilier
judetean al domnului Badiu Titi.
*D-l consilier judetean Mortu Viorel da citire raportului privind validarea mandatului de consilier
judetean al d-lui Badiu Titi.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot raportul de validare a mandatului de consilier judetean al d-lui Mitache Gicu.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 31
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
*In continuare, dl consilier judetean Badiu Titi depune juramantul.
* Dl secretar general al judetului a adus la cunostinta faptul ca hotararile de validare au fost
comunicate celor in drept.
*In acest context, in sala de sedinta sunt prezenti 33 de consilieri judeteni.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
4.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023
Va rog, aveti cuvantul
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
As dori sa fac un amendament la acest proiect care face referire la alocarea unor sume
suplimentare privind proiectele de asociere cu u.a.t.-urile si ma refer si la anumite axe prioritare
de finantare anul acesta, cum ar fi invatamant si sanantate, astfel incat sa poata fi finantate
suficient. Avand in vedere sumele care se afla in fondul de rezerva la acest moment va propun sa
alocam in plus inca 20 de milioane lei...astfel incat sa existe sume suficiente pentru finalizarea
proiectelor intr-un an sau doi. Exista situatii ale unor u.a.t.-uri care incearca sa finalizeze un
dispensar si unde este necesara o suma destul de mare (Ex. u.a.t. Sutu). Vreau sa supun la vot
acest amendament.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Cofinantarile privind u.a.t.-urile din judet sunt de 25.000 lei. De unde reiese aceasta suma? Este
fundamentata aceasta suma conform art. 33 alin. 5? As dori sa il intreb pe ordonatorul principal
de credite, care, asa cum am observat pe proiect, este dl vicepresedinte Epureanu...
Asadar, din fondul de rezerva cat alocati in anul 2020 pentru dezvoltarea u.a.t.-urilor, pentru ca
am vazut ca ati prevazut doar 500.000 lei. In 2020, ati prevazut doar 500.000 lei, pe cand in 2021,
ati prevazut 2768.000 lei, deci de 5,5 ori mai mult, in 2022 ati prevazut 2907.000 lei, de 5,8 ori
mai mult, iar in 2023 ati prevazut 3.047.000 lei, ceea ce inseamna de 6 ori mai mult. Consider ca
cel mai bine ar fi sa facem un amendament astfel incat, pentru dezvoltarea u.a.t.-urilor sa alocam
niste sume care sa creasca progresiv. (...)
Daca tot ati optat pentru niste sume progresive in fiecare an, haideti sa nu lasam o discrepanta
atat de mare, intre sumele propuse pentru anii 2021-2023 si anul 2020 in care se aloca doar
500.000 lei. Nu stiu cum ati prevazut ca peste cativa ani veti avea de 5 ori mai mult, dar consider
ca in acest an este bine sa dam macar dublu si in nici un caz, de cinci ori mai putin decat in viitorii
ani. Aveti 1.532.000 lei. Amendamentul este acela ca, daca in anii urmatori se poate da de 5-6 ori
mai mult, sa se dea si anul acesta macar 800.000 lei.
Dl Epureanu Ionel, vice presedinte:
Domnule consilier, fondul de rezerva nu este destinat pentru asocieri, ci pentru a fi folosit in situatii
exceptionale.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
As dori sa ne lamureasca dl presedinte.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Discutam despre niste sume estimative care se pot modifica in decursul anilor si care sunt venite
de la Ministerul Finantelor si A.N.A.F.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
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Referitor la cele mentionate anterior, se pot aloca bani din fondul de rezerva si pentru u.a.t.-uri.
Daca vorbim estimativ, atunci suma se poate suplimenta. Sa fie in loc de 500.000, macar 800.000
lei, deoarece acesti bani nu sunt suficienti pentru dezvoltarea u.a.t.-urilor...
Inca o problema: la D.G.A.S.P.C. am vazut ca se doreste achizitionarea unui teren. Despre ce
achizitie este vorba si unde?
D-na Cimpoaie Simona, director D.G.A.S.P.C. Braila:
Este vorba despre implementarea proiectului “Niciodata singur” care presupune infiintarea a doua
locuinte protejate si a unui centru de zi. Este eligibila doar valoarea terenului care reprezinta
amprenta cladirii. Diferenta de teren trebuie sa fie achizitionata de catre D.G.A.S.P.C.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Aceste completari nu se regasesc la mapa. As mai vrea sa-mi spuneti daca acesti bani prevazuti
pentru cele 3 proiecte pe care le derulati ii recuperati si in cat timp? Pana la sfarsitul anului sau
si in anul urmator?
D-na Cimpoaie Simona, director D.G.A.S.P.C. Braila:
Vorbim despre proiecte cu finantare diferita. Daca ne referim la „Team up” care presupune
angajare de asistenti maternali profesionisti, banii vin direct de la finantator, din fondul consiliului
judetean, in urma cererilor de rambursare, in ceea ce priveste proiectul locuintelor protejate, de
asemenea, prin cerere de rambursare si aici suntem la inceput, iar in ceea ce priveste ultimul
proiect se folosesc bani din bugetul consiliului judetean, cu aprobarea acestuia, si se transmite
documentatia catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copiilor cu Dizabilitati.
Rambursarile se realizeaza in baza documentelor specifice.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
As dori sa vedem si noi documentele respective.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domna director, va rog sa puneti la dispozitie documentele solicitate.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
As dori sa-mi spuneti daca, fata de anii trecuti la cultura si sport ati alocat mai multe fonduri din
bugetul actual.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Nu. Pe legea nr. 350/2005 nu avem decat cultura, iar pe legea sportului avem prevazuti 1,8
milioane.
Dl Capatana Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, as dori sa aflu si eu care sunt cifrele din buget care vizeaza realizarea in
2020 a unor investitii si ma refer aici: la reabilitarea Corp A a Spitalului Judetean de Urgenta si
care este suma, la reabilitarea Corpului B, la simpozionul de sculptura „Nicapetre”, suma alocata
la bugetarea festivalului de jazz Jonny Raducanu, precum si suma prevazuta pentru revista
“LUCEAFARUL LITERAR SI ARTISTIC”
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
In momentul de fata, bugetul de dezvoltare al consiliului judetean este de 1.532.414.000 lei. Anul
acesta am prins reabilitarea Corp A, suntem in achizitie proiectare si executie, iar valoarea
estimata a acestui proiect este de 8 milioane de euro. Suntem aproape gata cu D.A.L.I.-ul de la
Corp B, cu o valoarea de 16 milioane de euro, valoarea proiectelor de cofinantare pentru anul
acesta este de 25 milioane lei, respectiv 5 milioane de euro, valoarea echipamentelor medicale
pe care vrem sa le luam in cofinantare cu Ministerul Sanatatii si in acest an, deoarece am avut
o colaborarea frumoasa anii trecuti, este de 25 milioane, echivalentul a 500.000 de euro, si mai
sunt alocate sume pentru toate D.A.L.I.-urile la drumurile judetene care au in momentul de fata
piatra si care vor fi reabilitate cu covor asfaltic. Cam in acest mod a fost impartit bugetul consiliului
judetean.
Pentru Simpozionul Nicapetre au fost cuprinse sume din bugetul de functionare al Muzeului de
2.700.000.000 lei, pentru cartile de la biblioteca sunt sume cuprinse in fondul bibliotecii, iar in ceea
ce priveste festivalul de jazz este cuprinsa la Centrul pentru Promovarea Traditiei si Culturii suma
de 1.200.000.000 care va fi completata din sponsorizari.
De asemenea, am semnat achizitia proiectului Ten T de 20 milioane de euro, asteptam
constructorul sa semneze contractul si in aceasta suma, din bugetul de dezvoltare, va intra si
partea de cofinantare a consiliului judetean referitoare la acest proiect care reprezinta reabilitarea
a 60 de km de drum judetean (Gulianca-Viziru). Mai avem si un proiect european pe axa SUERD,
18,5 km drum judetean aproximativ 9 milioane euro, vom intra si cu acesta catre a doua jumatate
a anului.
Dl Sirbu Marian, consilier judetean:
Pentru ce tonaj se face proiectarea?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Dupa standardul maxim.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
As vrea sa stiu daca in toate aceste investitii se regasesc si dotarile necesare pentru sectia de
cardiologie si pediatrie, in afara de aparatura, care exista.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Sunt prinse in bugetul spitalului si aceste sume. De asemenea, s-a semnat si vom da ordinul de
incepere la reabilitarea corpului de legatura la spital, termenul de executie este de 10 luni, dar
constructorul a promis ca il va scurta la 5 luni, astfel incat vom da in functiune si aceste doua
sectii, de cardiologie si respectiv pediatrie, si spitalul va demara achizitiile de paturi si noptiere.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
Ati prins cumva si vreo suma privind investitia in resursa umana (cursuri)?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Nu, dar am rugamintea sa se faca din veniturile proprii ale spitalului. Am sa rog colegii care fac
parte din consiliul de adminsitratie sa propuna si astfel de cursuri. In schimb, am discutat ca printr-
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un proiect, tot personalul medical si nemedical sa aiba uniforme noi, specifice fiecarei categorii
de pesonal.
De asemenea, avem si proiectul european pe UPU, in valoare de 1,5 milioane de euro, care intra
tot din bugetul de dezvoltare, suntem aproape gata cu partea de proiectare si va urma partea de
executie, in ceea ce priveste reamenajarea acestei unitati, dar si echiparea. Organizarea/
reorganizarea, in schimb tine de Ministerul Sanatatii, care, la cererea noastra ne va acorda suport
tehnic si logistic in sensul de a gasi cadre medicale pentru scurtarea timpului de asteptare al
pacientilor.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Eu cred ca toti oamenii se duc la UPU pentru ca nu au posibilitatea sa mearga in alta parte, din
cauza guvernului dvs. care a distrus sistemul de sanatate. In toata aceasta perioada de 12 ani,
nu a mai ramas decat un singur loc unde sa mergi, la U.P.U.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
O ultima intrebare: ati prins si o investitie pentru parcul industrial al Brailei?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Au existat si vor mai exista discutii cu trei fonduri mari de investitii, care doresc sa investeasca
intr-un parc industrial si unul logistic. Toate se leaga de podul de peste Dunare... Sunt dispusi sa
investeasca intr-o suprafata de circa 100 de ha, aproximativ 100 de milioane de euro si am propus
ca aceste terenuri sa fie la alegerea dansilor, intre Braila si Galati, pe raza comunei Vadeni. Cea
mai buna locatie aleasa de dansii este aproape de fosta fabrica de conserve ZagnaVadeni,
deoarece acolo se regasesc toate utilitatile, de asemenea am si realizat acel drum care leaga
centura Brailei de comuna Vadeni. Acestia doresc, concomitent cu executia podului sa-si faca un
plan de afaceri, respectiv sa concesioneze aceasta suprafata de teren de la consiliul judetean.
Tinand cont de faptul ca legislatia privind parteneriatul public-privat este precara, cea mai buna
solutie este concesionarea terenului astfel incat, privatul sa-si gaseasca noi parteneri de afaceri
si sa dezvolte acea zona, in functie de ritmul lucrarilor de executie la pod.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
De ce este precara legislatia, in contextul in care conduceti de 12 ani?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Anul acesta vorbim despre subfinantare, daca ne referim la fondurile alocate anul trecut, este
necesara suma de 500 de milioane fata de 97 de milioane, bani alocati in prezent. (...)
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
In repetate randuri am incercat sa va convingem sa demarati un studiu de fezabilitate privind un
astfel de parc. Acum spuneti ca lucrurile sunt destul de avansate, dar an de an v-am crezut pe
cuvant si nu s-a intamplat nimic. Ne prezentati multe investitii si multe realizari, dar vreau sa va
spun ca la Iasi s-a concesionat un teren unor astfel de societati comerciale, au amenajat acolo o
zona industriala, apoi, societatile respective au concesionat la randul lor unor terte societati, dar
la un pret atat de mare, incat cei care au vrut sa amplaseze acolo acel parc industrial nu au facut
fata. Propunerea noastra a fost alta: noi avem suprefete de teren in zone in care se poate realiza
productie si in acest sens noi am propus sa cream posibilitatea tuturor investitorilor care isi doresc
sa investeasca, un pret egal pentru toti …, precum si facilitati fiscale. Cele mai numeroase parcuri
de acest gen si care merg foarte bine se regasesc in zona de vest a tarii si sunt gestionate de
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catre autoritatile locale. Daca s-ar face un astfel de parc, inclusiv prin asociere, am reusi sa
acordam facilitati celor care ar dori sa construiasca acolo, inclusiv in ceea ce priveste autorzatiile
de construire, lucruri mai greu de realizat atunci cand terenul este concesionat…
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Exista zona libera care tine demunicipiul Braila si care are nenumarate facilitati. Am considerat ca
nu este bine sa cream o dubla oferta a investitorilor, am luat exemplul de la Slobozia, unde exista
doua astfel de parcuri, ori, cel administrat de societatea privata functioneaza la capacitate maxima
pentru ca si-a atras partenerii de afaceri, iar cel administrat de autoritatile publice are doar doi
investitori....Intr-a devar este o masura liberala, desi eu sunt social-democrat.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Cei de la Slobozia au considerat ca este foarte important sa construiasca multe drumuri si ca
atare, acele spatii au ramas atat de mici incat investitorii despre care vorbiti dvs. nu au cum sa
vina, deoarece sunt niste hale foarte mici care nu le sunt de nici un folos.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Aici discutam de niste oferte concrete.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
In ce consta acele oferte concrete?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Am sa va invit saptamana viitoare la discutii.
Dl Sirbu Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, atunci cand am discutat despre investitiile de la spital, ati spus ca cheltuielile
pentru sectia de cardiologie si pediatrie sunt prinse in bugetul spitalului.
D-na Vrînceanu Maria Cristina - director financiar contabil:
Pentru ca lucrarea a stagnat mai mult timp, trebuie sa se faca o noua revizuire a fiselor si abia
dupa aceea sa se prevada sumele, mai exact in trimestrul IV. Pana atunci nu este posibil.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
In cazul acesta vom cuprinde si aceasta suma la o noua rectificare.
Dl Sirbu Marian, consilier judetean:
Tocmai de aceea, va atrag atentia ca ne dezinformati...va propun ca pentru dotarea spitalului sa
prevedem de pe acum in buget, o suma de cel putin un milion de lei.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
In proiectia de buget este prevazuta suma de 9,8 milioane si din acesti bani putem rezolva aceasta
problema.
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Dl Sirbu Marian, consilier judetean:
Eu nu am solicitat d-nei director economic ci dvs. v-am solicitat sa luati la cunostinta ca propunem
un amendament: suplimentarea bugetului la spital pentru dotari cu suma de un milion de lei. Daca
va mai fi nevoie, dupa completarea fiselor, sa completam aceasta suma la prima rectificare
bugetara.
In ceea ce priveste parcul industrial pe care il dam altcuiva sa-l realizeze, pentru ca noi nu suntem
in stare, am propus mai multe modalitati de stimulare a productiei, iar dvs. trebuie sa tineti cont
de faptul ca parcul industrial este specific productiei iar cel logistic este pentru cu totul altceva.
Cel din urma il poate face oricine, dar cel industrial este al nostru, noi ar trebui sa-l facem.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
Problema cu Vadeni nu este noua si va spun ca un parc construit in acea zona ar fi mai mult in
avantajul galatenilor decat al brailenilor. Ca si anul trecut, este necesara identificarea unui teren
cu facilitati de care au nevoie investitorii (cale ferata, maritima sau drum national) si pus la
dispozitie chiar si cu zero lei, pentru operatorul care vrea sa construiasca acolo. Important este
sa vrem. Spuneati ca exista zona libera, dar uitati ca, inca mai are spatii neocupate. Stiti cumva
cat costa chiria acolo? Nu am nimic cu acea zona.
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:
Domnule consilier, noi avem blocate sapte licitatii pentru terenuri, din cauza Ministerului de
Finante, care nu nominalizeaza un reprezentant in comisia de licitatie.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
Propun o suma de 200-250.000 lei pentru identificarea acestui teren dedicat unui parc industrial,
pentru S.F. si alte demersuri necesare.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Legat de parcul industrial... noi trebuie sa stimulam productia, de aceea ar trebui sa apartina unei
autoritati si nu unui privat. Cat priveste zona libera, spatiile de acolo sunt mai mici decat cele ale
parcului de la Slobozia si de aceea sunt inutilizabile pentru cei care au nevoie de spatii foarte
mari.
In ceea ce priveste remarca d-lui consillier Sirbu Marian ca nu exista bani alocati pentru dotarea
celor doua sectii, pe care am insistat timp de 4 ani de zile sa le puneti in functiune, ati ajuns in
momentul de fata sa faceti tot asa cum v-am spus noi.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
A trebuit sa facem totul legal.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Legal ar fi sa punem in functie acum aceste sectii cu o capacitate redusa... In ceea ce priveste
rectificarea bugetara de care vorbeati, va fi prea tarziu pentru dotari. De ce nu reusim niciodata
sa anticipam ceea ce este necesar si sa gandim licitatiile astfel incat sa nu mai existe sincope.
Va propunem ca, odata cu alocarea unei sume din buget sa inceapa procedura de achizitie pentru
echipamentele necesare.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
D-na director, din cele 9,8 milioane puteti achizitiona acele echipamente?
D-na Vrînceanu Maria Cristina - director financiar contabil:
Putem folosi bani din fondul de dezvoltare, dar ceea ce incerc sa va spun este faptul ca in absenta
modificarilor facute de proiectantul de lucrare, nu se poate demara nicio achizitie. Nicio suma nu
poate fi prinsa in buget pana atunci.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Doamna director economic, aveti bani sau nu aveti bani?
D-na Vrînceanu Maria Cristina - director financiar contabil:
Avem bani sa pornim... Nu este voie sa se prinda nici o suma fara justificare. Atata vreme cat
proiectul va modifica acele incaperi ...nu se pot demara dotarile. Nu avem documente.
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:
Uitam sa spunem ca bugetul institutiilor publice functioneaza in baza formulei venituri egale cu
cheltuielile. Colegii ne-au prezentat foarte multe idei, fara a ne prezenta in schimb si sursele
bugetare. Unde trebuie sa micsoram?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Am rugamintea sa sintetizam oarecum discutiile, deoarece, exista pe ordinea de zi un proiect pe
fonduri europene privind palatul administrativ si trebuie sa il incarcam pana la o anumita ora,
astazi. Aceeasi problema si in cazul proiectelor 5, 6, 7 si 8, vorbim tot de fonduri europene, care
trebuie sa fie aprobate, in vederea definitivarii si depunerii documentaiei, cu termen de depunere
maine.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
V-ati gandit mult cand v-ati decis sa reparati sediul palatului administrativ, in timp ce spitalul
judetean este o mizerie? (..)
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot primul amendament al d-lui consilier Danaila Alexandru, privind suplimentarea
sumei de cofinantare a u.a.t.-urilor la 45.000 lei din fondul de rezerva, conform legii.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 16
Voturi ”impotriva ”: 16
Abtineri: 1
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
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Va aduc la cunostinta, consemnarea unui numar gresit de voturi in procesul-verbal de sedinta,
constituie abuz in serviciu.
Amendamentul d-lui consilier Danaila Alexandru, privind suplimentarea sumei de cofinantare a
u.a.t.-urilor la 45.000 lei din fondul de rezerva, nu a fost aprobat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot al doilea amendament, al d-lui consilier Nechita Ovidiu, privind cresterea sumelor
alocate cofinantarii si destinate u.a.t.-urilor, pentru anul 2020 de la 500.000 la 800.000 lei, din
fondul de rezerva.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 15
Voturi ”impotriva ”: 18
Abtineri: 0
*Domnul consilier judetean Danaila Alexandru a iesit din sala. In acest moment, in sala de sedinta
sunt prezenti 32 de consilieri judeteni.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot al treilea amendament, al d-lui consilier Sirbu Marian, privind suplimentarea cu un
milion de lei din bugetul de dezvoltare, pentru achizitia, dupa efectuarea prealabila a studiului
privind necesarul de mobila si noptiere, in vederea dotarii sectiilor de cardiologie si pediatrie.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 15
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 17
Amendamentul d-lui consilier Sirbu Marian, privind suplimentarea cu un milion de lei din bugetul
de dezvoltare, pentru achizitia, dupa efectuarea prealabila a studiului privind necesarul de mobila
si noptiere, in vederea dotarii sectiilor de cardiologie si pediatrie nu a fost aprobat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot cel de-al patrulea amendament, al d-lui consilier Sirbu Marian, privind acordarea
unei sume de 2,5 miliarde pentru efectuarea S.F. in vedrea infiintarii unui parc industrial.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
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Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 13
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 19
Amendamentul d-lui consilier Sirbu Marian, privind acordarea unei sume de 2,5 miliarde pentru
efectuarea S.F. in vedrea infiintarii unui parc industrial nu a fost aprobat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023
*Domnul consilier judetean Danaila Alexandru a revenit din sala. In acest moment, in sala de
sedinta sunt prezenti 33 de consilieri judeteni.
*D-na consilier judetean Draghincescu Simona a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare
nu va participa la vot.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 19
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 13.
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului Braila
pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 a fost aprobat cu 19 voturi “pentru” si 13 abtineri. Sau abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Danaila Alexandru, Chiru Laurentiu, Sirbu Marian,
Lungu Danut, Nechita Ovidiu, Vacu Adrian Catalin, Enuta Ionel, Pascale Alfredo, Da Ros Mario
Spiridon, Varga Vasile, Mitache Gicu, Badiu Titi si Iordache Catalin.
D-na consilier judetean Draghincescu Simona nu a participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 –
2020 si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT Judetul Braila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 29
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 1.
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*D-nii consilieri judeteni Avram Ionel, Adetu Ionel si Dobrota Marius au semnalat faptul ca la
prezentul proiect de hotarare, precum si la urmatoarele patru proiecte de pe ordinea de zi,
respectiv:
-Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu
Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014
– 2020
-Proiect de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, a terenurilor din
domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza pe Sistemul Regional de alimentare cu
apa si pe Sistemul Regional de canalizare
-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor/Tarifelor Serviciilor,
conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014
– 2020
-Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea
Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada
20142020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente, nu vor participa la vot.
Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a
Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului – pentru UAT Judetul Braila a fost aprobat cu 29 de
voturi “pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier judetean Iordache Catalin.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de
Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor
realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din
Judetul Braila in perioada 2014 – 2020
Va rog, aveti cuvantul.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Domnule presedinte, discutia este valabila pentru toate proiectele care vizeaza investitiile pe care
preconizam ca le vom face in extinderea retelelor de apa si canalizare. Ne-ati spus ca trebuie sa
ne grabim sa votam acest proiect, ca trebuie sa-l aprobam...

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Acest proiect trebuie depus maine pentru cererea de finantare si cu toate proiectele de hotarare
ale tuturor u.a.t.-urilor care fac obiectul acestui proiect, pentru a semna contractul de finantare.
Va vor da mai multe detalii colegii care au fost invitati si se afla in sala.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
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Vreau sa va intreb, cand au inceput discutiile referitoare la aceste investitii si structura
masterplanului in baza caruia se fac aceste investitii? Doamna director, cand au inceput aceste
investitii?
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
Masterplanul (...) a fost actualizat in anul 2015... In anul 2016 s-a inceput efectiv proiectul, al carui
studiu de fezabilitate a avut cinci revizii la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, ultima revizie
find in data de 7 ianuarie 2020. Studiul de fezabilitate se afla in forma finala...
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Care este cresterea preturilor pentru realizarea acestei investitii de la momentul in care s-a
demarat acest proiect?
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
Costurile investitiei au crescut inclusiv ca urmare a cresterii salariilor in constructii, iar apoi
valoarea investitiei a avut un pret constant. Cand se va semna contractul de finantare se va stabili
o valoare pentru euro, care va ramane constanta de la aprobarea cererii de finantare, pana la
finalizarea investitiei.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Doamna a confirmat exact ceea ce vreau sa va spun. Ne grabim sa aprobam acest proiect, cand,
de fapt, el a fost inceput in anul 2011 si actualizarea masterplanului in 2015. Din 2015 am intrat
in anul 2020, ultimul an eligibil pentru finantare ca sa putem sa atingem acest obiectiv.... In acesti
5 ani, noi nu am reusit sa facem nimic, cu exceptia unei situatii pentru care -si imi asum ceea ce
spun - primarii din judet fara de care nu s-ar fi ajuns la acest nivel de implementare al investitiei
si care au trebuit sa voteze aderarea la „A.D.I. Dunarea”, au fost mintiti ca li se va face retea de
canalizare si apa. Acum fiecare primarie trebuie sa dezbata o varianta actualizata... Oamenii au
fost mintiti, iar acest lucru reiese din discutiile pe care le-am avut cu cei inscrisi in „A.D.I.
Dunarea”. Acum...ne aflam in fata faptului implinit, in sensul ca ne-ati pus la mapa un proiect pe
care trebuie sa-l votam, care, fara votul nostru nu ar putea merge mai departe. Renuntam la o
investitie de 200 de milioane de euro, doar pentru ca oamenii au fost dezinformati pe parcurs? E
o chestiune foarte sensibila. Si asa avem zero investitii la fonduri europene si nu avem cum sa
ne opunem la o astfel de chestiune, dar, efectul suplimentar pe care il vom resimti cu totii si care
nu reiese din documentele existente la mapa, in perioada urmatoare, preturile pentru apa vor
creste. Efectul acestor investitii ...va fi ca pretul apei la canalizare va creste cu 50% in urmatorii 4
ani. Aceste investitii sunt astfel facute incat sa nu poata tine sub control pretul, asa cum reiese din
afirmatiile d-nei Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila, si in acest context,
toate investitiile vor duce la cresteri de pret. Diferentele de curs euro se vor regasi in facturile
oamenilor... Ne cereti sa votam un proiect pe fonduri europene pe care l-ati gestionat prost in toti
acesti ani si care dezavantajeaza clientii.
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
Durata de elaborare a proiectului nu a tinut numai de noi. Studiul de fezabilitate, asa cum am mai
spus, a suportat 5 revizii. In situatia operatorului regional Braila se afla si alti operatori din tara...
Unii operatori regionali sunt chiar in urma judetului Braila. Referitor la evolutia preturilor si tarifelor,
va amintiti ca un plan de evolutie al pretului serviciilor a existat si la proiectul de pe POS 1 Mediu.
Este o conditie obligatorie, cerinta de finantare a investitiilor. Acest plan a rezultat din analiza
cost-beneficiu, un capitol in S.F. si aceasta evolutie de pret este stabilita si de gradul de
suportabilitate al utilizatorilor, care, de asemenea rezulta din acelasi tip de analiza costbeneficiu....
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Doresc sa precizez ca nu este crestere de 50%... in anul 2019 pretul unui mc de apa este de 4,41
lei, iar in anul 2020, pretul apei va creste la 4,82 lei, adica mai mult cu 40 bani.
Dl Mitache Gicu, consilier judetean:
Si in anul 2024 cat va fi?
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Cate milioane de mc de apa vindeti pe an?
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
Un milion mc./ luna.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Domnule presedinte, sunteti initiatorul proiectului de hotarare cat si reprezentant in „Adi Dunarea”,
dar cand colegii P.N.L. au incercat sa va dea un mandat special sa reprezentati consiliul judetean
in ADI Dunarea, ati refuzat sa primiti acest mandat care v-ar fi ajutat sa reglementati toate aceste
chestiuni. De la 4,41 fara T.V.A. vom ajunge la 6,98 lei/mc. fara
T.V.A.(...)
V-am atras atentia de nenumarate ori ca operatorul nu este corect, nu-si indeplineste indicatorii si
criteriile prin care functioneaza regulamentul, iar dvs. ne spuneti acum ca, daca nu votam vom
pierde niste bani.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Daca vreti, le votam.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Vom vota, dar nu vom fi de acord cu cresterea preturilor.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Este un vot politico-administrativ.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Domnule presedinte, va rog foarte frumos sa nu mai confundati biroul de la partid sau de acasa
cu altceva, cand iei atator oameni, atatia bani.
*D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila a afirmat ca nu este o crestere
foarte mare.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Pentru salariul minim pe economie, nu asa stau lucrurile. (…)
Veniti cu acest proiect in ultima zi, ca sa nu se supere electoratul, de aceea ati spus ca votul este
unul politic. (…)
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
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Cetatenii trebuie sa inteleaga, in baza datelor prezentate de d-na Stanesu - Director executiv ADI
„DUNAREA”, ca de la 4,8 lei/mc astazi, vor plati 7.6 lei/mc, cu T.V.A., cu 79% mai mult.
*Dl consilier judetean Sirbu Marian a cerut lamuriri suplimentare d-lui Avram Ionel, in calitate
director economic, precum si in calitatea sa de semnatar al unor documente anexate la proiectul
in discutie. Acesta, la randul sau, a precizat ca luarea cuvantului legat de acest subiect s-ar putea
interpreta ca fiind un conflict de interese.
Dl Mitache Gicu, consilier judetean:
…Ma deranjeaza superficialitatea aceasta in ceea ce priveste prezentarea unor documente.
Doamna asumati-va public aceste cresteri.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Aceste cresteri vor avea loc pana in anul 2024.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Nu este firesc ca un director sa ne spuna ca vor fi cresteri cu 40 de bani, cand de fapt, cresterea
va fi cu 4 lei.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
A afirmat ca va creste cu 40 de bani anul acesta.
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 29
Voturi ”impotriva ”: 1
Abtineri: 0
Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu
Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014
– 2020 a fost aprobat cu 29 de voturi “pentru” si un vot “impotriva”. A votat “impotriva” dl consilier
judetean Iordache Catalin. D-nii consilieri judeteni Avram Ionel, Adetu Ionel si Dobrota Marius nu
au participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
7. Proiect de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020,
a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza pe Sistemul
Regional de alimentare cu apa si pe Sistemul Regional de canalizare
Va rog, aveti cuvantul

23

Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 29
Voturi ”impotriva ”: 1
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, a terenurilor din
domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza pe Sistemul Regional de alimentare cu
apa si pe Sistemul Regional de canalizare a fost aprobat cu 29 de voturi “pentru” si un vot
“impotriva”. A votat “impotriva” dl consilier judetean Iordache Catalin. D-nii consilieri judeteni
Avram Ionel, Adetu Ionel si Dobrota Marius nu au participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor/Tarifelor
Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru
Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in
perioada 2014 – 2020
Va rog, aveti cuvantul
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Domnule presedinte, spuneti-mi va rog, cine a realizat acest studiu?
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
Firma de consultanta pe asistenta tehnica Greenviro care a castigat licitatia pentru asistenta
tehnica pentru acest proiect.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Dvs. ar fi trebuit sa stiti, pentru ca sunteti initiatorul proiectului...
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Deci aceasta firma a stabilit ca o crestere de 50 % este suportabila pentru populatie. Am inteles
corect?
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
Este corect, nu am stabilit noi.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
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Tinand cont de faptul ca mai sunt inca 3 sau 4 proiecte pe aceasta tema, o rog pe d-na director
executiv ADI „DUNAREA” Braila sa vina in fata pentru ca sa putem sa-i adresam intrebari si sa
ne explice(...)
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Doresc sa fac un amendament la anexa pe care nu am vazut-o la mapa, privind cresterea
preturilor pentru apa potabila si apa uzata, asa cum reies dintr-o adresa, respectiv 4,41 lei pana
6,98 lei pentru apa potabila si 2,66 lei, la 3,80 lei pentru apa uzata. Amendamentul este ca tariful
la apa potabila si la apa uzata sa ramana acelasi timp de 4 ani. P.N.L. nu este de acord cu crestrea
preturilor la apa si la canal, iar daca dvs. va asumati aproape dublarea acestora vrem sa o faceti
public.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Daca cei de la „Adi Dunarea” vor spune ca nu vor putea suporta aceasta plafonare a preturilor,
cereti-le sa ne spuna care sunt pierderile anuale...sunt milioane de mc pe care le platesc brailenii.
Daca nu vor mai pune pierderile in pretul apei pe care se fac ca o vand, acestea pot fi plafonate,
asa cum a solicitat dl consilier Danaila.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Ma adresez doamnei director si managerilor de proiect: care vor fi consecintele, daca aceste
cresteri nu vor mai avea loc timp de 4 ani?
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
Aceasta crestere de tarif rezulta din analiza cost-beneficiu… Avem o autoritate nationala de
reglementare in domeniul serviciului de alimentare cu apa si canalizare, asa cum este si in cazul
energiei electrice sau la gaze.…profitul merge in fondul de dezvoltare al companiei in vederea
initierii unor noi investitii.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Asta inseamna ca nu conteaza ce votam noi.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Ceea ce afirma d-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila este foarte
adevarat, dar, noi discutam despre alt subiect. Votam un proiect care va merge mai departe si va
fi pus in aplicare… Daca proiectul va fi aplicat asa cum se prezinta el la mapa noastra, pretul apei
si canalizarii va creste.
Analiza cost -beneficiu trebuie facuta la nivelul intregii societati. Din corespondenta noastra cu
AGA indicatorii sunt indepliniti in procent de 120-130%. Desi regulile de functionare sunt incalcate
tocmai de conducerea societatii, aceasta conducere care nu respecta regulamentele, ne vorbeste
despre incercarea de a reduce pierderile de apa...ca atare, nu prezinta nici o garantie...
Societatea poate avea un profit mai mic, vorbim despre o companie de utilitate publica, nu trebuie
sa mearga neaparat pe un profit de 4% sau 5% cat au prognozat ei.
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
Este 15%.
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Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Dvs. astazi, optati pentru cresterea pretului la apa si la canalizare, in loc sa optati pentru tinerea
sub control a acestor cresteri de preturi. P.N.L. doreste mentinerea preturilor actuale, deoarece,
deja sunt foarte multe nereguli care se intampla acolo.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
Am atras atentia asupra pretului care mi se pare nerealist, chiar daca a fost facut de o firma
specializata, care nu stiu daca a luat in calcul si posibilitatea clientilor de a plati aceste facturi.
Multi oameni nu pot beneficia de apa curenta nu pentru ca nu exista retea, ci pentru ca este prea
scumpa conectarea la retea. Acesti bani sunt rambursabili sau nerambursabili?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Nerambursabili.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
Aceasta companie este de utilitate publica sau societate privata? Nu ar trebui sa presteze servicii
in folosul comunitatii? Nu ar trebui sa pastreze un anumit pret pentru a atrage cati mai multi clienti
in sistem? Daca avem primarii care fac parte din aceasta asociere, avem si bani nerambursabili,
de ce nu ne putem permite sa stagnam pretul macar pentru 1-2 ani si ma refer la pretul actual?
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:
In anul 2011 U.E. a fost de acord sa finanteze acest proiect cu conditia ca, periodic, toate u.a.t.urile
din aceste asocieri sa actualizeze preturile la apa si canalizare conform unui studiu de fezabilitate
pe care trebuie sa-l faca un proiectant care este stabilit prin licitatie publica. In cazul in care
aceasta actualizare nu se realizeaza periodic, conform anexelor, chiar daca ne place sau nu,
proiectul devine neeligibil si trebuie sa dam toti banii inapoi, inclusiv penalitati.
Dl Sirbu Marian, consilier judetean:
Actualizare de pret nu inseamna neaparat marire.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Trebuie o analiza cost-beneficiu sa vedem daca se justifica aceasta marire…daca asa cum spune
d-na director, prin contract, 15% trebuie sa fie profitul minim, sa ne spuna doamna director care
este beneficiul in momentul de fata? Observ ca stiti toate sumele.
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
Anual, operatorul nu are voie sa obtina un profit mai mic de 15%. Situatia financiara a operatorului
pe anul 2019 va fi facuta public atunci cand se va incheia bilantul contabil.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Pe 2018 puteti sa ne spuneti?
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
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Profitul a fost de 15%.
Dl Botea Viorel, consilier judetean:
As vrea sa stiu, in momentul in care acest proiect nu este votat care sunt consecintele, iar in al
doilea rand vreau sa stim daca acele cresteri de pret pot fi compensate din cele 15 procente si
care este procentul in momentul de fata privind pierderile pe retea.
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
Nu este prezent aici de fata contabilul pentru a va da cifrele exacte.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Domnule presedinte, este o sedinta cu consilierii judeteni sau cu invitatii? Dvs. m-ati convocat la
o sedinta a consiliului judetean, ori, dvs. ne puneti sa discutam cu invitatii.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Consecinta neaprobarii acestui proiect consta in pierderea celor 240 de milioane de euro plus
penalitatile. Au mai ramas trei u.a.t.-uri care trebuie sa voteze aceste proiecte: consiliul judetean,
primaria municipiului Braila si u.a.t. Gradistea. Referitor la pierderi nu stiu sa va spun exact.
Dl Botea Viorel, consilier judetean:
Daca aceste pierderi se pot recupera pe traseu, atunci amendamentul devine foarte usor de
realizat.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Vreau sa fim foarte clari: noi, P.N.L. nu suntem impotriva proiectului de hotarare, ci suntem pentru
amendarea lui. Proiectul sa fie votat cu un tarif care sa fie mentinut pentru urmatorii 4 ani. In
contractul de finantare nu ne obliga nimeni sa crestem pretul, ne obliga sa facem actualizarea
pretului…
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Elementele privind strategia de tarifare au fost trimise la JASPERS si acesta a acceptat-o astfel
incat sa fie conditie de accesare a acestor fonduri de 240 de milioane de euro.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Nu era bine sa ne consultati si pe noi la comisii?
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:
Domnule presedinte, acest proiect nu a fost inceput si la primaria municipiului Braila tot in anul
2011, cand era primar dl Danaila care facea aceste acte aditionale? Acum nu mai sunt bune?
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Iata ceea ce vreau sa stie toata lumea: compania are pierderi de 50% la apa furnizata pe retea…
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Dl Munteanu Dumitru, consilier judetean:
Aveti probe?
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Bineinteles.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Daca veti citi contractul despre care vorbeste d-na director executiv ADI „DUNAREA” Braila, nu
se vorbeste nicaieri de cresteri de preturi sau tarife si mai mult decat atat, acest contract a fost
revizuit pana acum de 22 de ori.
D-na Stanesu Didina- Director executiv ADI „DUNAREA” Braila:
Cititi va rog frumos Anexa 3.
Dl Botea Viorel, consilier judetean:
Propun o solutie de compromis (…) in fiecare an costurile/preturile cresc in medie cu 5%. Propun
sa fie cresterea in fiecare an de 5%, iar pierderile sa fie reduse cu 5%. Este amendamentul pe
care il propun.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot amendamentul d-lui consilier Danaila Alexandru, de mentinere a preturilor actuale la
apa si canalizare pe perioada 2020-2024.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 13
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 17
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Va rugam frumos, tinand cont ca 3 dintre colegii nostri de la P.S.D. nu voteaza, va rugam sa
numarati voturile.
Amendamentul d-lui consilier Danaila Alexandru, de mentinere a preturilor actuale la apa si
canalizare pe perioada 2020-2024 nu a fost aprobat. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni:
Adetu Ionel, Dobrota Marius si Avram Ionel.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Daca dl Botea a facut acel amendament, care este diferenta ca maresc cu 5% sau ramane pretul
la fel. Putin mai inainte exista o varianta batuta in cuie, acum nu mai este asa, poate exista si o
alta varianta... Gresesc cu ceva?
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Dl Varga Constantin, consilier judetean:
Inteleg ca 85% este o suma nerambursabila si pentru 15% pe care trebuie sa-i dam inapoi ne
impun aceasta marire?
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:
Domnule presedinte, explicati-le ca nu numai partea de cofinantare o dam inapoi, ci toti cei 85%
si daca nu ducem proiectul la bun sfarsit va trebui sa dam toti banii inapoi, adica 240 de milioane,
plus T.V.A.
Dl Botea Viorel, consilier judetean:
Nerespectarea unui caiet de sarcini nu este in regula. Acest pret este extrem de mare. Am propus
5% si 5%. Propun 3% si 7%, adica sa se majoreze pretul cu 3% si sa se reduca pierderile cu 7%.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot amendamentul d-lui consilier Botea Viorel de majorare a pretului cu 3% si de
reducere a pierderilor cu 7%
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 0
Voturi ”impotriva ”: 1
Abtineri: 29
Amendamentul d-lui consilier Botea Viorel de majorare a pretului cu 3% si de reducere a
pierderilor cu 7% nu a fost aprobat. Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni: Adetu Ionel,
Dobrota Marius si Avram Ionel.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 17
Voturi ”impotriva ”: 13
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor/Tarifelor Serviciilor,
conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 a
fost aprobat. Au votat “impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Danaila Alexandru, Vacu Adrian,
Pascale Alfredo, Lungu Danut, Chiru Laurentiu, Da Ros Mario Spiridon, Enuta Ionel, Varga Vasile,
Mitache Gicu, Nechita Ovidiu, Sirbu Marian, Badiu Titi si Catalin Iordache
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Nu au participat la vot d-nii consilieri judeteni: Adetu Ionel, Dobrota Marius si Avram Ionel.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Referitor la acest proiect, singurele u.a.t.-uri care au ramas restante privind aprobarea acestor
proiecte de hotarare, sunt Consiliul Judetean Braila, u.a.t. Municipiul Braila si u.a.t. Gradistea, fapt
care dovedeste ca au votat si primari P.N.L. si consilieri P.N.L. Daca nu suntem de acord cu
aceasta crestere a pretului la apa si canalizare conform analizei cost-beneficiu, nerespectarea
acestor prevederi si respectiv aprobarea acestor hotarari, nu putem sa finalizam acest proiect de
240 de milioane la final. Daca vrem sa accesam acesti bani, trebuie sa ne asumam si aceste
consecinte de crestere a preturilor.
Neasumandu-ne acest lucru, toate primariile beneficiare vor avea de pierdut in privinta investitiilor,
iar cele care nu se regasesc in acest proiect, nu vor beneficia niciodata de astfel de investitii.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
De acord, dar acest lucru putea fi facut acum un an sau acum 6 luni si nu in ultima zi.
Dl Epureanu Ionel, vicepresedinte:
Daca am fi acordat mai multa atentie documentelor de la mapa, am fi observat cu totii ca mai
exista o precizare in acest material: conform analizei cost-beneficiu privind investitiile in
infrastructura de apa, s-a avut in vedere ca in situatia in care tariful din anul anterior este mai mare
decat tariful care acopera costurile acesta sa fie mentinut pana cand tariful care acopera costurile
atinge nivelul respectiv. Deci, este o nuanta foarte importanta, iar tariful nu se va aproba anual.
Vorbim doar de o estimare. Daca in anul respectiv compania de apa a mers foarte bine, atunci
putem mentine tariful la nivelul respectiv.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
9. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de Beneficiar direct al
investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din
Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente
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”: 17
Voturi ”impotriva ”: 1
Abtineri: 0
In timpul exercitarii votului, consilierii judeteni: Danaila Alexandru, Vacu Adrian, Pascale Alfredo,
Lungu Danut, Chiru Laurentiu, Da Ros Mario Spiridon, Enuta Ionel, Varga Vasile, Mitache Gicu,
Nechita Ovidiu, Sirbu Marian, Badiu Titi au parasit sala de sedinta, urmati de dl Adetu Ionel si dl
Botea Viorel.
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Proiectul de hotarare privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea
Administrativ Teritoriala Judetul Braila, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada
20142020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente a fost votat cu 17 voturi „pentru”
si un vot „impotriva”. A votat „impotriva” dl consilier judetean Iordache Catalin.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
10. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice
faza D.A.L.I. (documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) si a indicatorilor
tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si refunctionalizare cladire
Palat Administrativ, Piata Independentei nr.1 Braila”
Va rog, aveti cuvantul
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
V-ati gandit sa refaceti aceasta cladire, in schimb, nu vedeti mizeria din jurul ei, cum ar fi gropi,
gunoaie, infractiuni, etc. in loc sa dotam politia, infrumusetam cladirea. Cum v-ati gandit la acest
lucru?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
In primul rand vorbim de 3 institutii importante care isi desfasoara activitatea in acest sediu:
Institutia Prefectului, Primaria Municipiului Braila si Consiliul Judetean Braila, iar in cat reabilitarea,
aceasta se va face din fonduri europene. Am facut acest demers noi, pentru ca suntem proprietarii
acestei cladiri.
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 19
Voturi ”impotriva ”: 1
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I.
(documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii “ Reabilitare si refunctionalizare cladire Palat Administrativ, Piata
Independentei nr. 1 Braila” a fost aprobat cu 19 „pentru” si un vot „impotriva”. A votat „impotriva”
dl consilier judetean Iordache Catalin.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
11. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de
actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale unor Unitati
Administrativ Teritoriale din Judetul Braila
Fac precizarea ca in continutul hotararii si toate documentele se utilizeaza sintagma “ anul 2020”
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Va rog, aveti cuvantul
Dl Capatana Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, rog aparatul de specialitate al consiliului judetean sa faca toate demersurile
astfel incat toate u.a.t.-urile sa elaboreze acest plan. Am vazut ca doar 11 u.a.t.-uri s-au conformat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Am facut adrese catre toate u.a.t.-urile, asteptam ca d-nii primari sa raspunda si totodata, am
aceeasi rugamintea si la dl prefect, prezent in sala, deoarece, chiar daca vorbim despre un aviz
consultativ este indispensabil pentru intocmirea bugetului fiecarui u.a.t.
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 20
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de actiune
privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local ale unor Unitati Administrativ
Teritoriale din Judetul Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
12. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Comunei Rosiori din judetul Braila la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunicare de Utilitate Publica “ Braila Gaz”
Va rog, aveti cuvantul
*D-na consilier judetean Bordea Daniela a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu va
participa la vot.
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 19
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea aderarii Comunei Rosiori din judetul Braila la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunicare de Utilitate Publica “ Braila Gaz” a fost aprobat cu 19 voturi „pentru”.
D-na consilier judetean Bordea Daniela nu a participat la vot.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
13. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a
Consiliului Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “ Dunarea”
Braila pe anul 2020
Va rog, aveti cuvantul
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
As vrea sa mi se explice si mie, de ce a fost schimbat un antrenor care avea rezultate si de ce
dam mai multi bani daca nu joaca bine?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Contributia Consiliului Judetean este aceeasi ca si anul trecut.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
V-as ruga, domnule presedinte, sa faceti cunoscut celor in drept, faptul ca acum 2 ani am depus
o cerere, iar acum un an am revenit cu aceeasi cerere, in care am solicitat lamuriri asupra modului
cum au disparut 4 miliarde de lei din bugetul clubului din vina d-lui Bunea Stancu, care a dat afara
in mod abuziv un antrenor, caruia instanta i-a dat dreptate. De ce a platit clubul si nu dl Bunea
Stancu?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 20
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea contributiei banesti cu titlu de cotizatie a Consiliului
Judetean Braila la dezvoltarea activitatii sportive a Handbal Club “ Dunarea” Braila pe anul 2020
a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile
sociale administrate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Braila si finantate din bugetul Consiliului judetean Braila pe anul 2020
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”: 20
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
administrate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si
finantate din bugetul Consiliului judetean Braila pe anul 2020 a fost aprobata in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 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”: 20
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Centrului de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului care a
savarsit fapte penale si nu raspunde penal organizat in cadrul Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 20
Voturi ”impotriva ”: 0
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Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului
de orientare, supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului care a savarsit fapte penale
si nu raspunde penal organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
17. Raport asupra eficientei activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pentru
anul 2019
Va rog aveti cuvantul
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
In primul rand, va rog sa rezolvati problema privind parcarea aceea despre care am tot discutat,
iar in al doilea rand, sa existe niste dotari la A.T.O.P.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Sunt de acord cu dvs., dar singura institutie care poate sa intervina este I.S.U. conform legii.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
18. Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – anul 2019
Daca mai exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in discutie.
*
*

*

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Tinand cont de faptul ca nu mai exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia
plenului Consiliului Judetean Braila si totodata epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi,
declar inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 13 februarie
2020 .

PRESEDINTE

SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,

CHIRIAC FRANCISK-IULIAN

PRICEPUTU DUMITREL
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P.V./2 ex.

