CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 18 noiembrie 2020

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ, prin adresa nr. 22933/12.11.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.310/12.11.2020, a fost convocat
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara (si online), astazi, 18 noiembrie 2020.
In urma verificarii conectarii pe platforma, precum si a prezentei fizice, rezulta ca la sedinta
participa 25 de consilieri judeteni, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total sunt
26 de participanti.
Lipsesc urmatorii domni consilieri judeteni: Botea Viorel, Capatana Marian, Dorobantu
Stavarel si Necoara Ana Maria.
Totodata, va aduc la cunostinta faptul ca, astazi, la Cabinetul Presedintelui a fost inregistrata
cererea de demisie a domnului consilier judetean Danaila Zaharia Alexandru din cadrul
Consiliului Judetean Braila, cerere pe care o inmanez domnului Secretar General al Judetului.
La sedinta au fost invitati:, Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetarta,
Directorul Directiei Administratie Publica, Contencios, Directorul Adjunct al Directiei
Administratie Publica, Contencios Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, Directorul
Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Seful Serviciului de Monitorizare a Serviciilor Comunitare
de Utilitati Publice, Seful Biroului Resurse Umane, Salarizare, Arhitect Sef din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judetean Braila.
Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, dau cuvantul secretarului general al judetului, pentru a supune la vot procesele
verbale ale sedintelor extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 octombrie
2020 si 27 octombrie 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 ale Consiliului Judetean Braila din data de 26 octombrie 2020 si 27
octombrie 2020 au fost puse la dispozitia dvs. Nu au fost primite observatii sau propuneri de
modificare sau completare a 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 26 octombrie 2020.

Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 26
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 26 octombrie 2020 a fost aprobat in
unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 27 octombrie 2020.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 26
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 27 octombrie 2020 a fost aprobat in
unanimitate.
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 urmatorul proiect
de hotarare care a fost transmis consilierilor judeteni, respectiv comisiilor de specialitate in
format electronic.
1.
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean nr. 116/2020 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și
procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice
și sportului nr. 69/2000, cu modificarile și completările ulterioare, pentru anul 2020 initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Acest proiect are ca baza termen de depunere a documentelor de decontare perioada 2-20
decembrie. Deoarece campionatele se tin si in luna decembrie, am considerat ca este bine sa
dam posibilitatea celor care au depus proiecte sa poata deconta si pe luna decembrie.
Daca sunt observatii sau propuneri,
Daca nu, supun la vot suplimentarea ordinii de zi.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?

Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 26
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Suplimentarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 18 noiembrie a fost aprobata in
unanimitate.
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 desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in
Consorțiul Regional al Regiunii de dezvoltare Sud-Est, structură partenerială fără personalitate
juridică în sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic din
cadrul Ministerului Educatiei Nationale - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
2.
Proiect de hotarare privind desemnarea a 6 consilieri ca membri ai Autoritatii Teritoriale
de Ordine Publica Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
3.
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat
- Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila, in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea
unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari - initiat
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
4.
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat
– Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Brăila, in Adunarea Generala a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Dunarea Brăila si acordarea unui mandat special pentru a vota in
Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
5.
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat
– Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Brăila, in Adunarea Generala a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publica “Braila Gaz” si acordarea unui mandat special
pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari - initiat de domnul Francisk
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
6.
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al Consiliului
Judetean Braila in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Utilitati Publice
Dunarea Braila S.A. -initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului
de Pneumoftiziologie Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
8.
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului
Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
9.
Proiectul de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului Judetean pentru
Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Braila - initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

10.
Proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea transportului rutier judetean de
persoane prin curse regulate in judetul Braila, pana la data de 31.12.2021 - initiat de domnul
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
11.
Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de atribuire a serviciului de transport
public judetean de persoane prin curse regulate in judetul Braila si aprobarea Contractuluicadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse
regulate in aria teritoriala de competenta a UAT Judetul Braila - initiat de domnul Francisk
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
12.
Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru vanzarea de produse si prestarea
de servicii de catre Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
13.
Proiect de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor specific
Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii acestuia - initiat
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
14.
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta,
asistenta juridica si reprezentare pentru anul 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
15.
Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti
pentru autovehiculele aflate in dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila,
institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale administratiei publice initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
16.
Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean:DJ 202 H – traseu:Gradistea-Ibrianu-Maraloiu si completarea datelor de identificare,
in inventarul domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
17.
Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate,pe tronsoane, a drumului
judetean: DJ 202 G- traseu: DJ 202A-Salcia Tudor si completarea datelor de identificare, in
inventarul domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
18.
Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean: DJ 221 C - traseu: DN 23 - Siliștea - DJ 221 si completarea datelor de identificare in
inventarul domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
19.
Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean: DJ 211partial – traseu: limita județ Ialomița - Roșiori – Tătaru -Dudești – Dudescu Zăvoaia-Bordei Verde(DJ 211A) si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului
public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
20.
Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean: DJ 211C - traseu: Tătaru (DJ 211) – Coltea – Chichinetu -Ciocile(DC28) si
completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
21.
Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean: DJ 211D - traseu: Roșiori–Colțea si completarea datelor de identificare, in inventarul
domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila

22.
Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean: DJ 203 T - traseu: Jirlău - Vișani (DJ203A) si completarea datelor de identificare in
inventarul domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
23.
Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean: DJ 203N - traseu: DN 2B (Surdila Greci) 0+000 - limita județ Buzău (km 3+473) și
limita județ Buzău (km 17+773) Jugureanu - Ulmu (DJ 203) până Km 25+373 si completarea
datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
24.
Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului
judetean: DJ 212C - traseu: Stăncuța – Dunăre Bac si completarea datelor de identificare in
inventarul domeniului public al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
25.
Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor
mijloace fixe - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
26.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului
situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.2, apartinand domeniului public al Judetului Braila,
administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
27.
Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care
apartin domeniului public si privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
28.
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la
nivelul judetului Braila la trimestrul III al anului 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
29.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii
publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
30.
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.
116/2020 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de
finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr.
69/2000, cu modificarile și completările ulterioare, pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk
Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
31.
Alte probleme
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Daca sunt observatii sau propuneri.
Daca nu, supun la vot ordinii de zi suplimentata.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?

Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 26
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Ordinea de zi suplimentata a sedintei ordinare din data de 18 noiembrie a fost aprobata in
unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
In consecinta, pentru operativitate, va propun sa intram in ordinea de zi a sedintei.
1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean
Braila in Consorțiul Regional al Regiunii de dezvoltare Sud-Est, structură partenerială
fără personalitate juridică în sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului
Profesional și Tehnic din cadrul Ministerului Educatiei Nationale
Propun sa stabilim o comisie de numarare a voturilor, iar din aceasta comisie sa faca parte cei
2 vicepresedinti, domnul Epureanu Ionel si domnul Dobre Ionut Ciprian. Totodata, adresez
rugamintea colegilor de la P.N.L. sau P.M.P. de a mai face o nominalizare pentru stabilirea
comisiei de numarare a voturilor, formata din 3 persoane.
*Domnul consilier judetean Adetu Ionel a propus ca din comisia de numarare a voturilor sa
faca parte d-na consilier judetean Toma Broasca Virginia.
*In urma votului in unanimitate s-a stabilit componenta comisiei de numarare a voturilor,
dupa cum urmeaza:
1. Dl. Vicepresedinte Epureanu Ionel-presedinte;
2. Dl. Vicepresedinte Dobre Ionut Ciprian -membru;
3. D-na Toma-Broasca Virginia-Geanina -membru.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
Rog liderii de grup sa faca propuneri privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean
Braila in Consorțiul Regional al Regiunii de dezvoltare Sud-Est, structură partenerială fără
personalitate juridică în sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional
și Tehnic din cadrul Ministerului Educatiei Nationale
Dl Vaduva Dumitru, consilier judetean:
Din partea grupului P.S.D. propun pentru a fi desemnate in calitate de reprezentante ale
Consiliului Judetean Braila in Consorțiul Regional al Regiunii de dezvoltare Sud-Est pe d-na
consilier judetean Anton Gina - membru titular si d-na consilier judetean Balanica Dragomir
Carmelia – membru supleant.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
Va rog, daca mai sunt si alte propuneri.

Daca nu, rog secretariatul sa pregatim buletinele de vot.
Trecem la operatiune votare pentru primul proiect de hotarare, cu rugamintea catre dvs. de ami da permisiunea sa dau citire celui de al doilea proiect de hotarare, pentru a putea face
propuneri si ulterior sa trecem la vot pentru cel de al doilea proiect de hotarare.
Supun la vot propunerea.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
Propunerea fiind aprobata in unanimitate, dau citire celui de al doilea proiect pentru a face
propuneri si a supune la vot.
2.Proiect de hotarare privind desemnarea a 6 consilieri ca membri ai Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica Braila
Pentru acest proiect am rugamintea ca aceeasi comisie de numarare a voturilor sa-si
desfasoare activitatea, iar pe liderii de grup ii rog sa faca propuneri.
Va rog faceti propuneri.
Dl Vaduva Dumitru, consilier judetean:
Din partea grupului P.S.D. propun ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila
pe urmatorii consilieri judeteni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vaduva Dumitru;
Dobrota Marius;
Bordea Daniela;
Vilsan Dorel;
Abaseaca Mihai;
Negru Marius Catalin.

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
Va rog, daca mai sunt si alte propuneri.
Daca nu, rog secretariatul sa pregatim buletinele de vot.
Trecem la operatiune votare pentru cel de al doilea proiect de hotarare.
* Se incepe operatiunea de votare.

* Se incheie operatiunea de votare.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
Dau cuvantul d-lui Epureanu Ionel, presedintele comisiei de numarare a voturilor, pentru a
prezenta rezultatul votarii.
Dl. Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila:
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele:
Buletine de vot introduse in urna: 26
Buletine de vot nule: 0
Buletine de vot valabil exprimat: 26
Repartizarea voturilor:
Doamna Anton Gina - membru titular: 19 voturi „pentru”, 7 voturi „contra”;
Doamna Balanica Dragomir Carmelia - membru supleant: 19 voturi „pentru”, 7 voturi
„contra”;
Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, au fost desemnate in calitate de reprezentante
ale Consiliului Judetean Braila in Consorțiul Regional al Regiunii de dezvoltare Sud-Est,
structură partenerială fără personalitate juridică în sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic din cadrul Ministerului Educatiei Nationale doamna
Anton Gina - membru titular si doamna Balanica Dragomir Carmelia- membru supleant.
Semneaza Comisia de numarare a voturilor.
*In continuare are loc operatiunea de votare pentru cel de al doilea proiect de hotarare.
*In paralel cu numaratoarea voturilor, sedinta continua cu dezbaterea urmatoarelor proiecte
de hotarare inscrise pe ordinea de zi a sedintei.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
3.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului
Asociat - Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila,
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA”
Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite
proiecte de hotarari
Va rog, aveti cuvantul
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0

Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila, in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea
unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari a fost
aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
4.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului
Asociat – Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Brăila, in Adunarea Generala a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunarea Brăila si acordarea unui mandat
special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari
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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat –
Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Brăila, in Adunarea Generala a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Dunarea Brăila si acordarea unui mandat special pentru a vota in
Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari a fost in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
5.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului
Asociat – Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Brăila, in Adunarea Generala a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publica “Braila Gaz” si acordarea
unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari
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”: 25
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0

Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat –
Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Brăila, in Adunarea Generala a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publica “Braila Gaz” si acordarea unui mandat special
pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari a fost aprobat a fost aprobat
cu 25 de voturi „pentru”. D-na consilier judetean Bordea Daniela nu a participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
6.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al Consiliului Judetean
Braila in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea
Braila S.A.
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”: 25
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului de drept al Consiliului Judetean
Braila in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila
S.A. a fost aprobat cu 25 de voturi „pentru”. Nu a participat la vot dl consilier judetean Dobrota
Marius Valentin..
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
7.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de
Pneumoftiziologie Braila a fost aprobat in unanimitate.

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
8.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
Spitalului Judetean de Urgenta 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului
Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
9.Proiectul de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului Judetean pentru
Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea statului de functii al Centrului Judetean pentru
Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
10.Proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea transportului rutier judetean
de persoane prin curse regulate in judetul Braila, pana la data de 31.12.2021
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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind organizarea si desfasurarea transportului rutier judetean de
persoane prin curse regulate in judetul Braila, pana la data de 31.12.2021 a fost aprobat in
unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
11.Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de atribuire a serviciului de
transport public judetean de persoane prin curse regulate in judetul Braila si aprobarea
Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a UAT Judetul 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea modalitatii de atribuire a serviciului de transport public
judetean de persoane prin curse regulate in judetul Braila si aprobarea Contractului-cadru de
delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate in
aria teritoriala de competenta a UAT Judetul Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
12.Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru vanzarea de produse si
prestarea de servicii de catre Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Traditionale 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru vanzarea de produse si prestarea de
servicii de catre Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
13.Proiect de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor specific
Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii acestuia
Va rog, aveti cuvantul
Dl. Varga Vasile-Constantin, consilier judetean:
Domnule preseinte, tinand cont de situatia actuala a pandemiei, propun ca fondurile supuse
apropbarii pentru desfasurarea programului “Promovarea traditiilor specific Sarbatorilor de
Craciun si de Anul Nou” sa fie reduse cu 1/3.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot amendamentul d-lui consilier judetean Varga Vasile-Constantin de a reduce cu
1/3 fondurile supuse apropbarii pentru desfasurarea programului “Promovarea traditiilor
specific Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou”.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 7
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 19
Amendamentul d-lui consilier judetean Varga Vasile-Constantin privind reducerea cu 1/3 a
fondurilor supuse apropbarii pentru desfasurarea programului “Promovarea traditiilor specific
Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” nu a fost aprobat.
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”: 20
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 6
Proiectul de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor specific
Sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii acestuia a fost
aprobat cu 20 de voturi „pentru” si 6 abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni:
Adetu Ionel, Cortez Vasile, Cirligea Eugen, Lungu Danut, Pascale Daniela, Varga VasileConstantin
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
14.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta,
asistenta juridica si reprezentare pentru anul 2021
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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, asistenta
juridica si reprezentare pentru anul 2021 a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
15.Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de
carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de
specialitate ale administratiei publice
As vrea sa fac o mentiune: asa cum stiti, anul acesta a fost supus aprobarii consumul de
carburant pentru mai multe servicii (I.S.U., Salvare, anumite servicii de utilitate publica). Acum,
tot ceea ce inseamna consum, inclusiv consumul suplimentar pentru stare de alerta si stare
de urgenta se va regasi intr-un singur proiect de hotarare, de sine statator. Sunt consumuri
maximale.
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 26

Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti
pentru autovehiculele aflate in dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila,
institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale administratiei publice a fost
aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
16.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a
drumului judetean: DJ 202 H – traseu:Gradistea-Ibrianu-Maraloiu si completarea datelor
de identificare, in inventarul domeniului public al judetului 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate
al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ
202 H – traseu:Gradistea-Ibrianu-Maraloiu si completarea datelor de identificare, in inventarul
domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
17.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate,pe tronsoane, a
drumului judetean: DJ 202 G- traseu: DJ 202A-Salcia Tudor si completarea datelor de
identificare, in inventarul domeniului public al judetului 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0

Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate
al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate,pe tronsoane, a drumului judetean: DJ
202 G- traseu: DJ 202A-Salcia Tudor si completarea datelor de identificare, in inventarul
domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
18.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a
drumului judetean: DJ 221 C - traseu: DN 23 - Siliștea - DJ 221 si completarea datelor de
identificare in inventarul domeniului public al judetului 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate
al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ
221 C - traseu: DN 23 - Siliștea - DJ 221 si completarea datelor de identificare in inventarul
domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
19.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a
drumului judetean: DJ 211partial – traseu: limita județ Ialomița - Roșiori – Tătaru Dudești – Dudescu - Zăvoaia-Bordei Verde(DJ 211A) si completarea datelor de
identificare in inventarul domeniului public al judetului 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0

Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate
al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ
211partial – traseu: limita județ Ialomița - Roșiori – Tătaru -Dudești – Dudescu - Zăvoaia-Bordei
Verde(DJ 211A) si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al
judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
*Intre timp, comisia de numarare a voturilor a incheiat operatiunea de numarare a voturilor si
a cerut permisiunea de a da citire Procesului-Verbal privind rezultatul votului pentru proiectul
de hotarare de la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a sedintei.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
Dau cuvantul d-lui Epureanu Ionel, presedintele comisiei de numarare a voturilor, pentru a
prezenta rezultatul votarii:
Dl. Epureanu Ionel, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila:
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele:
Buletine de vot introduse in urna: 26
Buletine de vot nule: 0
Buletine de vot valabil exprimat: 26
Repartizarea voturilor:
1.Dl. Vaduva Dumitru: voturi „pentru” - 20, voturi „contra” - 6;
2.Dl. Dobrota Marius: voturi „pentru” - 20, voturi „contra” - 6;
3.D-na Bordea Daniela: voturi „pentru” - 19, voturi „contra” - 7;
4.Dl. Vilsan Dorel: voturi „pentru” - 19, voturi „contra” - 7;
5.Dl. Abaseaca Mihai: voturi „pentru” - 20, voturi „contra” - 6;
6.Dl. Negru Marius Catalin: voturi „pentru” - 19, voturi „contra” - 7;
Intrunind votul majoritatii consilierilor prezenti, au fost desemnati in calitate de membri ai
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila, d-nii consilieri judeteni:
1.Dl. Vaduva Dumitru;
2.Dl. Dobrota Marius;
3.D-na Bordea Daniela;
4.Dl. Vilsan Dorel;
5.Dl. Abaseaca Mihai;
6.Dl. Negru Marius Catalin.
Semneaza Comisia de numarare a voturilor.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
20.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a
drumului judetean: DJ 211C - traseu: Tătaru (DJ 211) – Coltea – Chichinetu Ciocile(DC28) si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al
judetului 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate
al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ
211C - traseu: Tătaru (DJ 211) – Coltea – Chichinetu -Ciocile(DC28) si completarea datelor
de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
21.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a
drumului judetean: DJ 211D - traseu: Roșiori–Colțea si completarea datelor de
identificare, in inventarul domeniului public al judetului 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate
al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ
211D - traseu: Roșiori–Colțea si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului
public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
22.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a
drumului judetean: DJ 203 T - traseu: Jirlău - Vișani (DJ203A) si completarea datelor de
identificare in inventarul domeniului public al judetului 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate
al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ
203 T - traseu: Jirlău - Vișani (DJ203A) si completarea datelor de identificare in inventarul
domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
23.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a
drumului judetean: DJ 203N - traseu: DN 2B (Surdila Greci) 0+000 - limita județ Buzău
(km 3+473) și limita județ Buzău (km 17+773) Jugureanu - Ulmu (DJ 203) până Km 25+373
si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate
al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ
203N - traseu: DN 2B (Surdila Greci) 0+000 - limita județ Buzău (km 3+473) și limita județ
Buzău (km 17+773) Jugureanu - Ulmu (DJ 203) până Km 25+373 si completarea datelor de
identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
24.Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de
proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a
drumului judetean: DJ 212C - traseu: Stăncuța – Dunăre Bac si completarea datelor de
identificare in inventarul domeniului public al judetului 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Va aduc la cunostinta ca mai sunt inca 8 tronsoane de drum ca si completare care au mici
probleme de suprapuneri, iar dupa ce vom rezolva si acele probleme, consiliul judetean va
avea cadastrate toate drumurile judetene, din acel moment nemaiexistand vreun impediment
de a accesa fonduri europene.
Proiectul de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate
al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean: DJ
212C - traseu: Stăncuța – Dunăre Bac si completarea datelor de identificare in inventarul
domeniului public al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
25.Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe o perioada de
6 ani, a unor mijloace fixe
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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a unor mijloace
fixe a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
26.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului
situat in Braila, Soseaua Buzaului nr.2, apartinand domeniului public al Judetului Braila,
administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat
in Braila, Soseaua Buzaului nr.2, apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat
de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
27.Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care
apartin domeniului public si privat al judetului 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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea efectuarii inventarierii anuale a bunurilor care apartin
domeniului public si privat al judetului Braila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
28.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii la nivelul judetului Braila la trimestrul III al anului 2020
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”: 22
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 4

Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul
judetului Braila la trimestrul III al anului 2020 a fost aprobat cu 22 de voturi „pentru” si 4
abtineri. S-au abtinut de la vot d-nii consilieri judeteni: Cortez Vasile, Pascale Daniela, Pricop
Cristian si Varga Vasile-Constantin.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
29.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii
publice pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023
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”: 25
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 1
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 si a Programului de investitii publice pe
anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 a fost aprobat cu 25 de voturi „pentru”. S-a abtinut
de la vot dl consilier judetean Lungu Danut.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
30.Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
nr. 116/2020 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura
de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și
sportului nr. 69/2000, cu modificarile și completările ulterioare, pentru anul 2020
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”: 26
Voturi ”impotriva”: 0
Abtineri: 0

Proiectul de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
116/2020 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura
finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului
69/2000, cu modificarile și completările ulterioare, pentru anul 2020 a fost aprobat
unanimitate.
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
31.Alte probleme
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului
Judetean Braila, aveti cuvantul.
Dl Varga Vasile Constantin, consilier judetean:
Domnule presedinte, as vrea sa va intreb, daca va mai aduceti aminte, pe perioada gripei
aviare, erau montate, la limta de judet niste instalatii de dezinfectie. Acele instalatii apartineau
Consiliului Judetean sau Institutiei Prefectului.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Apartineau Directiei Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
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Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 18 noiembrie 2020.
Intocmit,
Hazaparu Marinela
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