CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
PROCES VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 26 octombrie 2020

In deschiderea lucrarilor sedintei extraordinare a Consiliului judetean, Secretarul General al
Judetului, dl. Priceputu Dumitrel face prezenta consilierilor judeteni pe baza apelului nominal.
Deschiderea lucrarilor sedintei extraordinare a Consiliului judetean si prezentarea ordinii de
zi este facuta de Presedintele Consiliului Judetean Braila, dl. Francisk Iulian Chiriac.
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. 21320/23.10.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 292/23.10.2020, a fost convocat
Consiliul Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 26 octombrie 2020.
In urma verificarii prezentei consilierilor judeteni rezulta ca la sedinta sunt prezenti 23 membri
din 27 membri in functie.
Lipsesc motivat d-nii consilieri judeteni Cirligea Florin Eugen si Vasile Varga Constantin.
Urmeaza sa soseasca d-nii consilieri judeteni Danaila Zaharia Alexandru si Dorobantu
Stavarel.
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. Ceremonie depunere juramant supleanti in cadrul Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare privind organizarea si stabilirea componentei nominale a
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Braila – initiat de domnul
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Daca sunt observatii sau propuneri:
Daca nu, supun la vot ordinea de zi
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 24
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
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Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 octombrie
2020 a fost aprobata in unanimitate.
* Inainte de inceperea ceremoniei de depunere a juramantului de catre cei trei supleanti,
Presedintele Consiliului Judetean Braila, dl. Francisk Iulian Chiriac, da cuvantul d-lui Secretar
General al Judetului, care da citire Incheierii Sedintei Camerei de Consiliu de la 22 octombrie
2020 a Tribunalului Braila, definitiva, pronuntata in dosarul nr.1829/113/2020 privind validarea
mandatelor de consilieri judeteni pentru d-na Banica Carmen Elena si pentru d-na Toma
Broasca Virginia, inscrise pe lista supleantilor din partea P.S.D.si P.M.P., ca urmare a
renuntarii la mandat de catre consilierii judeteni declarati alesi, precum si Incheierii Sedintei
Camerei de Consiliu de la 21 octombrie 2020 a Tribunalului Braila, definitiva, pronuntata in
dosarul nr.1830/113/2020 privind validarea mandatului de consilier judetean pentru dl Lungu
Danut, inscris pe lista supleantilor din partea P.N.L.
In continuare are loc ceremonia de depunere a juramantului de catre cei trei supleanti in
cadrul Consiliului Judetean Braila, in urmatoarea ordine:
1. Doamna Banica Carmen Elena
2. Doamna Toma Broasca Virginia Geanina
(care vor ocupa locurile de consilieri judeteni ca urmare a renuntarii la mandat inainte de
validare a titularilor) si
3. Domnul Lungu Danut (care va ocupa locul devenit vacant ca urmare a
refuzului depunerii juramantului de catre un consilier judetean declarat ales, al carui mandat a
fost validat).
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
Asadar, intrucat ceremonia de depunere a juramantului a fost indeplinita, cei 3 supleanti au
dobandit calitatea de consilieri judeteni.
Tinand cont de Ordinea de zi ce face obiectul acestei sedinte, pot fi propusi si totodata vor
putea sa-si exprime optiunea de vot.
In acest context, consiliul judetean este constituit, in formula completa, cu exceptia celor doi
domni consilieri, dl Danaila Zaharia Alexandru si dl consilier Dorobantu Stavarel.
Cu acceptul dvs. vom trece la punctul 2 de pe ordinea de zi a sedintei de astazi.
2.Proiect de hotarare privind organizarea si stabilirea componentei nominale a
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Braila
Pentru aplicarea art. 13 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean
Brăila aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 220/2019, vom proceda la
organizarea consilierilor județeni în grupuri de consilieri în funcție de partidele politice pe ale
căror liste au fost aleși.
În acest sens, potrivit art. 13 alin. (8) din ROF constituirea grupurilor de consilieri si liderii de
grup aleși de acestea trebuie aduse la cunoștința plenului Consiliului Județean Brăila și se
consemnează în procesul-verbal al ședinței.
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Vă rog, din partea partidelor politice reprezentate în Consiliul Județean Brăila să prezentați
grupul de consilieri și liderul de grup.
Eu il propun ca lider de grup pentru P.S.D. pe dl Vaduva Dumitru.
De asemenea, ii rog pe reprezentantii celorlalte doua partide, respectiv Partidul Național
Liberal si Partidul Mișcarea Populară sa faca la randul dumnealor cate o propunere.
*In acest context, dl consilier judetean Lungu Danut il propune in calitate de lider de grup al
P.N.L. pe dl consilier Capatana Marian.
Dl consilier judetean Adetu Ionel il propune in calitate de lider de grup al P.M.P. pe dl consilier
Botea Viorel.
In urma votului a reiesit ca cele doua propuneri au fost aprobate in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
Potrivit prevederilor art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 124 din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după constituire,
consiliul județean își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
Denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brăila precum și domeniile de
activitate ale fiecărei comisii au fost stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului Județean Brăila aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 220/2019,
după cum urmează:
A) Comisia de strategii, studii, prognoze economico-sociale;
B) Comisia de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului;
C) Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția
mediului înconjurător, agricultură, turism, transport;
D) Comisia pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, tineret și activități
sportive.
E) Comisia pentru sănătate și protecție sociala;
F) Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii
internaţionale.
Va propun organizarea comisiilor cu mentinerea denumirii acestora asa cum au fost
prezentate.
Daca sunt observatii
Daca nu, supun la vot propunerea privind denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Brăila
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
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Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 27
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Propunerea privind organizarea comisiilor cu mentinerea denumirii acestora asa cum au fost
prezentate a fost aprobata in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
Potrivit art. 182 alin. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 124, alin.3 din acelasi act normativ,
Consiliul judetean stabileste numarul membrilor fiecarei comisii, care va fi intotdeauna impar
si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri in fiecare comisie, de regula,
in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.
De asemenea, nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri,
avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in
care isi desfasoara activitatea.
In consecinta, va propun ca numarul membrilor fiecarei comisii de specialitate sa fie de 5.
Daca sunt alte propuneri?
Daca nu, supun la vot propunerea
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 27
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Propunerea ca fiecare comisie de specialitate sa aiba in componenta sa un numar de 5
membri a fost aprobata in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
In continuare ii rog pe liderii grupurilor de consilieri sa nominalizeze membrii pentru fiecare
comisie, dar, mai intai, ca si procedura, as dori sa stabilim comisia pentru numarare a
voturilor, iar pentru operativitate, cu acordul tuturor, sa stabilim comisiile de specialitate, sa
facem un singur buletin de vot pentru cele 6 comisii, iar apoi sa votam, pentru a putea
completa Procesul-Verbal privind voturile.
Pentru propuneri privind constituirea comisiei de numarare a voturilor dau cuvantul d-lui
consilier judetean Vaduva Dumitru, liderul grupului de consilieri ai Partidului Social Democrat:
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Dl. Vaduva Dumitru, consilier judetean:
Propun ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte dl consilier judetean Abaseaca
Mihai si dl consilier judetean Dobrota Marius.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
Dau cuvantul liderului grupului de consilieri ai Partidului Național Liberal:
Dl. Capatana Marian, consilier judetean:
Propun pe d-na Pascale Daniela.
*In urma votului s-a stabilit componenta comisiei de numarare a voturilor, dupa cum
urmeaza:
1. Dobrota Marius-presedinte;
2. Abaseaca Mihai-membru;
3. Pascale Daniela-membru.
Ulterior au fost facute propuneri pentru constituirea celor 6 comisii de specialitate din partea
reprezentantilor celor 3 partide, iar candidaturile propuse au fost inscrise pe buletinele de vot,
in ordinea in care au fost facute, astfel:
A. Comisia de strategii, studii, prognoze economico-sociale;
Din partea P.S.D. dl consilier Vaduva Dumitru i-a propus pe d-nii consilieri Burtea Fanel si
Paladi George.
Din partea P.N.L. dl consilier Capatana Marian i-a propus pe d-nii consilieri Cortez Vasile si
Pascale Daniela.
Din partea P.M.P. dl consilier Botea Viorel l-a propus pe d-l consilier Adetu Ionel.
B. Comisia de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului;
Din partea P.S.D. dl consilier Vaduva Dumitru i-a propus pe d-nii consilieri Ghiorghiu Marian,
Dobrota Marius-Valentin si Banica Carmen- Elena.
Din partea P.N.L. dl consilier Capatana Marian i-a propus pe d-nii consilieri Cirligea Florin Eugen si Dorobantu Stavarel.
C) Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
protecția mediului înconjurător, agricultură, turism, transport;
Din partea P.S.D. dl consilier Vaduva Dumitru i-a propus pe d-nii consilieri Balanica Dragomir
Mariana-Carmelia, Negru Marius-Catalin si Vaduva Dumitru.
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Din partea P.N.L. dl consilier Capatana Marian i-a propus pe d-nii consilieri Varga VasileConstantin si Lungu Danut.
D) Comisia pentru activități științifice, învățământ, cultură, culte, tineret și activități
sportive.
Din partea P.S.D. dl consilier Vaduva Dumitru i-a propus pe d-nii consilieri Bordea Daniela,
Turcoeanu Valentina si Ichim Andrei Ionut.
Din partea P.N.L. dl consilier Capatana Marian a propus-o pe d-na consilier Necoara
Anamaria.
Din partea P.M.P. dl consilier Adetu Ionel l-a propus pe d-l consilier Botea Viorel
E) Comisia pentru sănătate și protecție sociala:
Din partea P.S.D. dl consilier Vaduva Dumitru i-a propus pe d-nii consilieri Epureanu Ionel,
Abaseaca Mihai Gabriel si Anton Gina.
Din partea P.N.L. dl consilier Capatana Marian a propus pe d-nii consilieri Pricop CristianFlorinel si Capatana Marian.
F)Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii
internaţionale:
Din partea P.S.D. dl consilier Vaduva Dumitru i-a propus pe d-nii consilieri Dobre Ionut
Ciprian, Dumitru Aurel si Vilsan Dorel.
Din partea P.N.L. dl consilier Capatana Marian l-a propus pe d-l consilier Dănăilă Zaharia
Alexandru.
Din partea P.M.P. dl consilier Botea Viorel a propus-o pe d-na consilier Toma Broască
Geanina.
*In continuare, presedintele Consiliului Judetean Braila, dl Francisk Iulian Chiriac a propus sa
se treaca la operatiunea de vot, cu respectarea urmatoarei proceduri de exercitare a votului:
1. Fiecare consilier primeste un buletin de vot pe care sunt trecute numele candidatilor
propusi si denumirea comisiei de specialitate
2.
In camera special amenajata, fiecare consilier va scrie pe buletinul de vot cuvantul
“DA” in dreptul numelui consilierului judetean pe care doreste sa il voteze si “NU” in dreptul
numelui consilierului judetean pe care nu doreste sa il voteze
3.
Buletinul de vot pliat se va introduce in urnă, astfel incat să nu fie vizibila optiunea
consilierului
*Totodata, presedintele Consiliului Judetean Braila a transmis colegilor rugamintea ca, dupa
incheierea prezentei sedinte, sa se procedeze la alegerea presedintelui si a secretarului
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fiecarei comisii de specialitate, urmand ca, in cadrul sedintei de consiliu judetean
extraordinara care va avea loc a doua zi sa se stabileasca cei doi vicepresedinti ai consiliului
judetean, precum si reprezentantii consiliului judetean in cadrul consiliilor de administratie.
*Dupa incheierea procesului de votare, presedintele Consiliului Judetean Braila da cuvantul
presedintelui comisiei de numarare a voturilor dl. consilier judetean Dobrota Marius, pentru a
da citire PROCESULUI-VERBAL privind rezultatul votarii pentru componenta nominala a
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Braila:
A). Comisia de strategii, studii, prognoze economico-sociale:
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele:
Buletine de vot introduse in urna: 27
Buletine de vot nule: 0
Buletine de vot valabil exprimat: 27
Repartizarea voturilor:
Fănel Burtea-PSD: 26 de voturi pentru si 1 vot „contra”;
George Paladi-PSD: 26 de voturi pentru si 1 vot „contra”;
Vasile Cortez - PNL: 26 de voturi pentru si 1 vot „contra”;
Daniela Pascale- PNL: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Ionel Adetu-PMP: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
B) Comisia de buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele:
Buletine de vot introduse in urna: 27
Buletine de vot nule: 0
Buletine de vot valabil exprimat: 27
Repartizarea voturilor:
Marian Ghiorghiu -PSD: 26 de voturi pentru si 1 vot „contra”;
Marius Dobrotă -PSD: 26 de voturi pentru si 1 vot „contra”;
Carmen Bănică-PSD: 26 de voturi pentru si 1 vot „contra”;
Florin Cîrligea - PNL: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Stăvărel Dorobanţu - PNL: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
C) Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului înconjurător, agricultură, turism, transport:
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele:
Buletine de vot introduse in urna: 27
Buletine de vot nule: 0
Buletine de vot valabil exprimat: 27
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Repartizarea voturilor:
Dumitru Văduva -PSD: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Carmelia Bălănică -PSD: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Marius Cătălin Negru-PSD: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Vasile Constantin Varga - PNL: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Dănuţ Lungu - PNL: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
D) Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, tineret şi activităţi
sportive:
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele:
Buletine de vot introduse in urna: 27
Buletine de vot nule: 0
Buletine de vot valabil exprimat: 27
Repartizarea voturilor:
Valentina Turcoeanu -PSD: 26 de voturi pentru si 1 vot „contra”;
Daniela Bordea -PSD: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Ionuţ Ichim -PSD: 26 de voturi pentru si 1 vot „contra”;
Viorel Botea – PM.P.: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Ana-Maria Necoară - PNL: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
E) Comisia pentru sănătate şi protecţie socială:
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele:
Buletine de vot introduse in urna: 27
Buletine de vot nule: 0
Buletine de vot valabil exprimat: 27
Repartizarea voturilor:
Ionel Epureanu -PSD: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Gina Anton -PSD: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Mihai-Gabriel Abăseacă -PSD: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Cristian Pricop PNL: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Marian Căpăţînă PNL: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
F) Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice şi relaţii
internaţionale:
In urma verificarii buletinelor de vot au rezultat urmatoarele:
Buletine de vot introduse in urna: 27
Buletine de vot nule: 0
Buletine de vot valabil exprimat: 27
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Repartizarea voturilor:
Dobre Ionut -PSD: 26 de voturi pentru si 1 vot „contra”;
Dumitru Aurel -PSD: 26 de voturi pentru si 1 vot „contra”;
Vilsan Dorel -PSD: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Danaila Zaharia Alexandru- PNL: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Toma Broasca Virginia P.M.P.: 27 de voturi pentru si 0 voturi „contra”;
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte al Consiliului Judetean Braila:
Asadar, prin citirea procesului verbal de numarare a voturilor este adoptata hotararea
Consiliului Judetean Braila privind organizarea și stabilirea componenței nominale a comisiilor
de specialitate ale Consiliului Județean Brăila.
In perioada imediat urmatoare, Comisiile trebuie sa se intruneasca in prima sedinta si sa-si
aleaga un presedinte si un secretar, pentru a se putea finaliza procedura administrativa de
constituire a comisiilor, rezultatul urmand a fi prezentat secretarului general al judetului.
Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 26 octombrie 2020.

Intocmit,
Hazaparu Marinela

PRESEDINTE

SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,

CHIRIAC FRANCISK-IULIAN

P.V.- 2 ex.

PRICEPUTU DUMITREL

