CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES-VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 23 martie 2020

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind
Codul administrativ, prin adresa nr.6192/23.03.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 82/23.03.2020, a fost convocat
Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 23 martie 2020.
In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 27 membri din 33 membri
in functie.
Lipsesc nemotivat urmatorii consilierii judeteni: Adetu Ionel, Capatana Marian, Da
Ros Mario-Spiridon, Iordache Catalin, Mortu Viorel si Serbu Dan-Lucian.
La sedinta au fost invitati: directorii directiilor si reprezentanti ai unor compartimente
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila.
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din OUG nr.57/2019, va propun
aprobarea urmatoarei ordini de zi, alcatuita dintr-un singur proiect:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si
cheltuieli al judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a
Programului de investitii publice pe anul 2020 - initiat de domnul Francisk
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Daca sunt observatii sau propuneri.
Supun la vot ordinea de zi.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 27
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0

Ordinea de zi sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 23 martie
2020 a fost aprobata in unanimitate.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Referitor la acest proiect unic de pe ordinea de zi as dori sa precizez faptul ca, inca de
acum doua saptamani au existat diverse discutii in scopul achizitionarii de catre Spitalul
Judetean de Urgenta Braila a unui aparat medical (PCR Real Time) pentru depistarea
noului coronavirus, precum si a celorlalte componente care vin in completarea acestuia. Va
informez ca avem mai multe oferte, iar suma necesara achizitionarii unor astfel de
echipamente este una destul de consistenta. In ceea ce priveste Spitalul Judetean de
Urgenta, acesta va proceda, incepand de maine, 24 martie 2020 la modernizarea spatiului
pe care l-am stabilit in acest scop, mai exact in Corpul D al spitalului, astfel incat, tot ceea
ce inseamna respectarea conditiilor si procedurilor privind testarea, sa se rezume la un
circuit limitat, strict, astfel incat sa nu existe nici un risc de contaminare. Aceleasi
considerente vor fi luate in calcul si in cazul personalului.
Dl Sirbu Marian, consilier judetean:
Domnule presedinte, am remarcat ca suma este una generoasa, mai exact 25 de miliarde
de lei. Este foarte bine ca intentionam sa facem o astfel de achizitie, numai ca, in acest
moment, multi ofertanti se prevaleaza de situatia generala actuala iar noi riscam sa facem
anumite greseli…Nu este o problema faptul ca suma este una foarte mare, in contextul in
care ne aflam...
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Incercam achizitionarea unui echipament care sa aiba o capacitate cat mai mare de testare,
pentru cat mai multi braileni, intr-o perioada cat mai scurta de timp.
Dl Sirbu Marian, consilier judetean:
Banuiesc ca vom avea si testele.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Vom avea inclusiv testele. Furnizorii estimeaza ca perioada de livrare si montare a
echipamentului, inclusiv instruirea personalului de specialitate privind utilizarea acestuia va
fi cuprinsa intre 2-4 saptamani.
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare enuntat.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 27
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
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Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe
anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila a fost aprobat in unanimitate.

*
*

*

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 23 martie 2020.

Intocmit,
Hazaparu Marinela
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