CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

PROCES-VERBAL
al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 10 aprilie 2020

In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ, prin adresa nr. 7604 / 09.04.2020, transmisa fiecarui consilier judetean in baza
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr. 95/09.04.2020, a fost convocat Consiliul
Judetean Braila, in sedinta extraordinara, astazi, 10 aprilie 2020.
Fac precizarea ca sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr-o platforma online
de videoconferinta.
Cvorumul / participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea consilierilor judeteni prezenti
sincron prin platforma online de videoconferinta.
In urma verificarii conectarii pe platforma rezulta ca la sedinta sunt prezenti 31 membri din 33
membri in functie.
Nu s-au conectat la platforma online de videoconferinta domnii consilieri judeteni: Danaila
Alexandru si Nechita Ovidiu.
La sedinta au fost invitati: Directorul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si
Directorul Adjunct al Directiei Administratie Publica, Contencios, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Braila.
Dl. Chiriac Francisk Iulian, presedinte:
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din OUG nr.57/2019, va propun aprobarea
urmatoarei ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 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
2. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1D, la Hotararea Consiliului
Judetean nr. 266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice
subordonate - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila

Daca sunt observatii sau propuneri.
Daca nu sunt obesrvatii, supun la vot ordinea de zi:
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Abtineri?
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Situatia voturilor:
Voturi „pentru”: 31
Voturi „impotriva”: 0
Abtineri: 0
Ordinea de zi enuntata a fost aprobata in unanimitate.
Dl. Chiriac Francisk Iulian, presedinte:
In consecinta, pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari.
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023
Daca sunt observatii sau propuneri:
La acest proiect as vrea sa fac si eu precizarea ca, asa cum ati citit si in proiectul de hotarare, este
vorba despre alocarea unei sume de 5 miliarde de lei, in vederea semnarii unui contract pentru
cazarea cadrelor medicale, atunci cand acestea se afla in perioadele de repaus, in scopul a-si
proteja familiile.
Va rog, aveti cuvantul:
Dl Capatana Marian, consilier judetean:
As vrea sa felicit Consiliul Judetean si pe toti colegii care s-au gandit sa puna pe ordinea de zi
acest proiect si respectiv fondurile alocate pentru personalul medical care lucreaza in prima linie.
Din pacate, in sistemul sanitar englez, nu se face aceasta izolare, medicul, dupa ture, mergand
acasa si existand riscul transmiterii infectiei.
*D-nii consilieri judeteni Da Ros Mario-Spiridon si Nechita Ovidiu au semnalat faptul ca sunt
conectati la sedinta.
Dl Munteanu Aurel, consilier judetean:
Stim si care este hotelul?
Dl. Chiriac Francisk Iulian, presedinte:
Conform procedurii, intai alocam banii, au fost deja transmise adrese catre toate hotelurile din
Braila, pentru a ne trimite oferte de pret, astazi vom face un draft de contract si apoi in functie de
ofertele pe care le vom primi, vom opta pentru hotelul cel mai potrivit.
Daca nu mai sunt obesrvatii, supun la vot proiectul de hotarare:
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi „pentru”: 32
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Voturi „impotriva”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 a fost aprobat in unanimitate.
Dl Epureanu Ionel, vicepresedinte:
Conform Ordonantei militare nr. 8/2020, in sarcina autoritatilor locale revine acum si cazarea
personalului din centrele de asistenta sociala care vor fi izolate preventiv in proximitatea
serviciului. Probabil, saptamana viitoare va trebui sa gasim resurse si pentru aceasta categorie de
personal.
Dl. Chiriac Francisk Iulian, presedinte:
2.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1D, la Hotararea Consiliului Judetean
nr. 266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul
lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
Va rog, aveti cuvantul:
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
Tinand cont de faptul ca ne aflam in situatie de urgenta, nu putem mari cotele la I.S.U. pentru
toate autoutilitarele pe care le au in dotare?
Dl. Chiriac Francisk Iulian, presedinte:
Am discutat cu conducerea sa ne transmita o solicitare cu tot ceea ce este nevoie, iar aceasta a fost
singura solicitare. In rest s-a considerat ca este suficienta cantitatea de carburant.
Dl Lungu Danut, consilier judetean:
In ceea ce priveste Politia Romana, am putea sa ajutam cu combustibil?
Dl. Chiriac Francisk Iulian, presedinte:
Nu, politia se afla in subordinea Ministerului de Interne si a Prefecturii.
Daca nu mai sunt obesrvatii, supun la vot proiectul de hotarare:
Cine este „pentru”?
Cine este „impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi „pentru”: 32
Voturi „impotriva”: 0
Abtineri: 0
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Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei nr. 1D, la Hotararea Consiliului Judetean nr.
266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de
carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate - 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 10 aprilie 2020.

Intocmit,
Hazaparu Marinela

PRESEDINTE,

FRANCISK IULIAN CHIRIAC

SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

