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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
UAT JUDETUL BRAILA
Nr.20.910/19.10.2020

PROCES VERBAL
al ședinței din data de 19.10.2020 privind ceremonia de constituire a Consiliului
Judetean Braila, ales la data de 27 septembrie 2020
Deschiderea ședinței este facuta de către subprefectul județului Braila, d-na Draghincescu
Simona.
D-na Draghincescu Simona, subprefectul județului Braila:
Domnilor si doamnelor consilieri, domnule presedinte,
Domnule primar, domnule viceprimar
Stimați invitați,
Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 371/2020 privind convocarea consilierilor judeteni
declarati aleși, s-a întrunit astăzi ședința privind ceremonia de constituire a noului Consiliu
Judetean al Judetului Braila, care a fost ales la data de 27 septembrie 2020.
Prin Ordinul Prefectului nr. 270/14.07.2020 s-a stabilit un număr de 30 membri ai Consiliului
Judetean al Judetului Braila.

Conform Încheierii din dosarul nr. 1800/113/2020 pronunțată de Tribunalul Braila au fost
validate un număr de 28 de mandate ale consilierilor judeteni din totalul de 30 de mandate.
Rog pe domnul secretar să efectueze prezența consilierilor ale căror mandate au fost
validate.
Dl Priceputu Dumitrel, Secretar General al Judetului:
Doamna Subprefect, doamnelor si domnilor consilieri, domnule presedinte, domnule
primar, domnule viceprimar, permiteti-mi sa fac apelul nominal:
In continuare, dl secretar General al Judetului face apelul nominal al consilierilor prezenti
la ceremonia de constituire a Consiliului Judetean Braila in ordine alfabetica, dupa cum
urmeaza:
1. Abaseaca Mihai Gabriel PSD
2. Adetu Ionel PMP
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3. Anton Gina PSD
4. Balanica Dragomir Mariana-Carmelia PSD
5. Bordea Daniela
PSD
6. Botea Viorel PMP
7. Burtea Fanel
PSD
8. Capatana Marian PNL
9. Cirligea Florin -Eugen
PNL
10. Cortez Vasile
PNL
11. Danaila Zaharia-Alexandru
PNL
12. Dobre Ionut Ciprian
PSD
13. Dobrota Marius-Valentin PSD
14. Dorobantu Stavarel
PNL
15. Dumitru Aurel
PSD
16. Epureanu Ionel
PSD
17. Ghiorghiu Marian PSD
18. Ichim Andrei Ionut PSD
19. Necoara Anamaria PNL
20. Negru Marius-Catalin
PSD
21. Paladi George-Adrian
PSD
22. Pascale Daniela -Andreia PNL
23. Popa Alexandru PNL
24. Pricop Cristian-Florinel PNL
25. Turcoeanu Valentina
PSD
26. Vaduva Dumitru PSD
27. Varga Vasile-Constantin PNL
28. Vilsan Dorel PSD
Astfel, astazi, sunt prezenti 28 de consilieri, din 28 de consilieri validati.
D-na Draghincescu Simona, subprefectul județului Braila:
Astăzi sunt prezenți un număr de 28 consilieri judeteni ale căror mandate au fost validate
astfel că ședința este legal constituită. La această ședință participă și dl Francisk Iulian
Chiriac, declarat presedinte al Consiliului Judetean Braila.
Lucrările ședinței sunt conduse de cel mai în vârstă consilier judetean al cărui mandat a
fost validat, ajutat de 2 consilieri dintre cei mai tineri consilieri judeteni ale căror mandate
au fost validate si vor fi prezentati de dl Secretar General al Judetului.
Dl Priceputu Dumitrel, Secretar General al Judetului:
Din analiza datelor personale ale consilierilor rezultă că cel mai în vârstă consilier este d-l
Vaduva Dumitru, iar cei mai tineri consilieri ale caror mandate au fost validate sunt d-na
Pascale Daniela Andreea si d-l Ichim Andrei Ionut.
Îi invit pe aceștia să să preia conducerea ședinței privind ceremonia de constituire a
consiliului judetean.
Dl Vaduva Dumitru, Președintele sedintei:
În conformitate cu prevederile art.116 din Codul administrativ, cu modificările si completările
ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate depun jurământul menționat Ia
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art.117 din Codul administrativ. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt
considerați demisionați de drept.

Consiliul judetean este legal constituit dacă numărul consilierilor judeteni care au depus
jurământul este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din
numărul membrilor consiliului judetean stabilit prin Ordinul Prefectului nr. 270/14.07.2020.
Fiecare consilier judetean va depune următorul:
JURĂMÂNT
”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în
puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului.
Așa să-mi ajute Dumnezeu!"
Pentru operativitate, il rog pe dl Secretar General al Judetului sa ii invite pe d-nii consilieri
sa depuna juramantul, in ordine alfabetica.
* In continuare are loc depunerea juramantului de catre consilierii prezenti la ceremonie, in
ordine alfabetica.
Apoi depunerea juramantului de catre Presedintele Consiliului Judetean Braila, dl Francisk
Iuian Chiriac, dupa prezentarea de catre Presedintele de Sedinta a încheierii de validare a
mandatului de presedinte, pronunțată de Tribunalul Braila.
Presedintele Consiliului Judetean Braila este invitat să depună jurământul cu mâna stângă
atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie.
JURĂMÂNTUL
“Jur

să respect Constitutia și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile
și priceperea mea pentru binele locuitorilor judetului.
Așa să-mi ajute Dumnezeu!”
După depunerea jurământului Presedintele de Sedinta precizeaza faptul ca Presedintele
Consiliului Judetean Braila intră în exercițiul de drept al mandatulului.
Dl Priceputu Dumitrel, Secretar General al Judetului:
La finalul ședinței prezint următoarea situatie:
Nr. consilieri judeteni stabiliți prin Ordin al prefectului, conform art. 112/171 din Codul
administrativ este de 30;
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Nr. consilieri judeteni validați de Tribunalul Braila: 28;
Nr. consilieri judeteni prezenți la ședință 28;
Nr. consilieri judeteni care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de
constituire a consiliului judetean: 27;
Nr. consilieri judeteni care au refuzat să depună jurământul la ședința privind
ceremonia de constituire a consiliului judetean: 1 - Dl Popa Alexandru – P.N.L.
Nr. consilieri judeteni, care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din Codul
administrativ: 0
Nr. consilieri judeteni care absentează nemotivat : 0.
Astfel, este necesara validarea supleantilor, dupa cum urmeaza:
-Un supleant P.S.D.-Refuz Chiriac Francisk Iulian;
-Un supleant P.M.P.- Refuz Sarafolean Coman;
-Un supleant P.N.L.-Refuz Popa Alexandru.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte a declarat ca dupa constituirea consililiului
judetean va urma o noua sedinta de validare a mandatelor consilierilor supleanti, precum
si alegerea comisiilor de specialitate, alegerea celor doi vicepresedinti ai consiliului
judetean Braila si constituirea consiliilor de administratie.
Dl Priceputu Dumitrel, Secretar General al Judetului:
În încheiere, vă aduc la cunoștință reglementările din Legea nr,161l2003, modificată și
completată precum si cele din O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la regimul incompatibilităților
și al conflictului de interese, precum și consilierilor judeteni de a depune declarațiile de
avere și de interese. (Anexa nr.3)
*NOTĂ: Anexa 3 poate fi înmânată, sub semnătură, fiecărui consilier judetean fără ca secretarul să mai dea
citire prevederilor legale.

Dl Vaduva Dumitru, Președintele sedintei:
Având în vedere că au fost finalizate toate punctele de pe ordinea de zi a ședinței, declar
închise lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului judetean și urez
succes în noul mandat consilierilor judeteni ! Vă multumesc!

Intocmit,
Hazaparu Marinela

PRESEDINTE DE SEDINTA,
VADUVA DUMITRU

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
PRICEPUTU DUMITREL
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