CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
PROCES-VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila
din data de 27 februarie 2020

In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ, prin adresa nr. 3888/21 februarie 2020, transmisa fiecarui consilier judetean in
baza Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.49/21 februarie 2020, a fost
convocat Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 27 februarie 2020.
In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 31 membri din 33 membri
in functie.
Lipsesc nemotivat domnii consilierii judeteni Iordache Catalin si Sirbu Marian.
La sedinta au fost invitati: Prefectul judetului Braila, Subprefectul Judetului Braila, Seful
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila, Trezorier sef - Trezoreria Braila,Managerul
Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila,
Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila,
Directorul executiv al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila, Managerul
Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, Directorul
Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila, Directorul Scolii Gimnaziale Speciale Tichilesti,
Directorul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila, Managerul
Bibliotecii Judetene „ Panait Istrati” Braila, Directorul Muzeului Brailei „ Carol I „,Directorul
Filarmonicii „LYRA-GEORGE CAVADIA” Braila, Directorul Scolii Populare de Arte si Meserii
„Vespasian Lungu” Braila,Inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
‚Dunarea” Braila, Comandantul Centrului Militar Judetean Braila, Directorul executiv al ADI
„DUNAREA” Braila, Directorul executiv al ADI „ECO-DUNAREA” Braila, Primarul comunei
Maxineni, Manager FLAG Braila, Director General al Agentiei pentru Dezvoltarea Regionala a
Regunii de Dezvoltare SUD-EST, directorii directiilor si reprezentanti ai unor compartimente
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila.
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 completarea componentei nominale a unor comisii de
specialitate ale Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
2. Proiect de hotarare privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin
domeniului privat al județului Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor
Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale
– Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes
public, pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
4. Proiect de hotarare privind aprobarea aderării Comunei Măxineni din județul Brăila
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică “Brăila Gaz” - initiat
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

5. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de
actiune privind serviciile saciale administrate si finantate din bugetul local ale
Unitatilor Administrativ Teritoriale Ianca, Insuratei, Rimnicelu, Vadeni, Galbenu,
Traian, Surdila-Gaiseanca, Jirlau, Frecatei si Bordei Verde - initiat de domnul
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
6. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii contributiei Consiliului Judetean
Braila la bugetul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) pentru
anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
7. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asocietiei
Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului
Braila pentru anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
8. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2020 a UAT
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara “Dunarea” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
9. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2020 a UAT
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara “Eco Dunarea” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac
presedinte al Consiliului Judetean Braila
10. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei anuale de membru al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sud-Est” pentru Situatii de Urgenta ,
pentru anul 2020- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
11. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei aferenta anilor 20192020 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica” Braila Gaz” - initiat de domnul
Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
12. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei ce revine Consiliului
Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene
din Romania pentru anul 2020 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte
al Consiliului Judetean Braila
13. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor
si Zonelor Istorice si de Arta din Romania ( A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2020- initiat de
domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
14. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului-cadru de inchiriere si a
cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru
Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru
anul anterior” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila

15. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului
Judetean Braila nr.018 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea devizului general
actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “
Reconversie functional subsol din strada Belvedere, nr.5, Municipiul Braila “- initiat
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
16. Proiect de hotarare de modificare a HCJ Braila nr.38/29 martie 2019 privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI ( Documentatia de avizare )
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “ Realizare
legatura intre corpul A al SJU Braila si Sectia de cardiologie si pediatrie a SJU
Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean
Braila
17. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza S.F. (
Studiu de Fezabilitate) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitie: “ Construire Locuinta Maxim Protejata pentru persoane adulte cu
dizabilitati, str. GH.M.Murgoci, loc. Braila, jud. Braila, - in cadrul Proiectului de
Interes National “Niciodata singuri” implementat de catre DGASCP Braila” - initiat
de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
18. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul
Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui autoturism proprietate privata
a Judetului Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al
Consiliului Judetean Braila
19. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 , a Programului de
investitii publice pe anul 2020 si a Sintezei proiectelor finantate/propuse la finantare
in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E, Politicilor Comune
Agricole si de Pescuit, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare din
perioada de programare 2014-2020, derulate in cadrul Bibliotecii Judetene “Panait
Istrati” Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului
Judetean Braila
20. Alte probleme.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Daca sunt observatii sau propuneri.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Domnule presedinte, inainte de a intra in ordinea de zi, as vrea sa vedem daca documentele
pe care le aveti dvs. la mapa corespund cu cele pe care le avem noi la mapa.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Nu facem ancheta politica, mapa mea este aceeasi ca si a dvs.
*In sala de sedinta a intrat dl consilier judetean Sirbu Marian. La sedinta sunt prezenti 32 de
consilieri judeteni.

Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Sa vedem daca este aceeasi sau nu. Nu fac ancheta, este vorba de semnatura dvs.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Va rog, daca aveti vreo propunere referitoare la ordinea de zi.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Vreau sa vad mapa, deoarece noua ni s-a dat poate un document eronat, ca data trecuta.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Mapa mea este aceeasi ca si a dvs.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Sa ne uitam daca este aceeasi sau nu. Domnule presedinte, dvs. aveti posibilitatea sa semnati
si in momentul acesta, fara ca noi sa stim. Vrem sa stim daca ceea ce ne-a prezentat dl
secretar corespunde cu ceea ce aveti dvs. la mapa. Dvs. faceti o ilegalitate acum…
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule consilier, va rog sa respectati regulamentul privind desfasurarea sedintelor. Va dau
avertisment. Aveti vreo propunere privind scoaterea de pe ordinea de zi a vreunui proiect sau
vreun amendament?
*Dl consilier judetean Nechita Ovidiu a primit avertisment, in conformitate cu prevederile art.
233 alin. (1), lit. a) privind sanctiunile disciplinare aplicabile consilierilor judeteni din O.U.G. nr.
57/2019.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Vreau sa stiu daca sunteti de acord cu acest document aflat mapa si care nu este semnat de
dvs. Este vorba despre originalul pe care trebuie sa-l prezentati la comisia speciala pentru
intocmirea inventarului bunurilor. Dvs. nu il semnati, asadar, nu sunteti de acord cu acesta.
Cum ne propuneti noua sa votam?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule consilier, aveti posibilitatea legala de a ataca acest proiect, conform legii.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Sunt de acord cu dvs. dar pana atunci, prezentati documentul.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule consilier, va chem la ordine.

Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Nicio problema…Puteti sa chemati jandarmii… Asta se doreste de fapt.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Aveti vreun amendament referitor la acest proiect de hotarare?
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Ca urmare a verificarii mapei, vreau sa stiu daca ceea ce am primit noi la mapa, este identic
cu ceea ce aveti dvs. la mapa. Va spun ca ceea ce am primit eu la mapa nu este conform cu
legea, pentru ca dvs. propuneti un proiect care are atasat un document pe care nu l-ati semnat
in calitate de presedinte al comisiei la care face referire documentul.
Stimati colegi, dl presedinte nu este de acord cu acest proiect, nu vrea sa spuna cetatenilor
daca sustine acest proiect sau nu. Asta faceti dvs., nu sunteti de acord cu proiectul.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule consilier, aveti vreo propunere legata de proiect?
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Da, sa scoateti de pe ordinea de zi proiectul cu numarul 2 si va rog sa prezentati si documentul
solicitat, pe care nu il aveti semnat si pe care il puteti semna in orice moment.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Daca dvs. considerati ca acest proiect nu indeplineste conditiile legale, aveti posibilitatea sa
il atacati.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Prezentati-l acum. Sau, daca nu, dvs. aveti posibilitatea sa-l semnati in orice secunda pentru
a intra in legalitate. Eu va solicit acest document, nu vorbim despre nici o ancheta.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot amendamentul d-lui consilier Nechita Ovidiu, de a scoate proiectul de la punctul
2 de pe ordinea de zi.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 12
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 20

Amendamentul d-lui consilier Nechita Ovidiu, de a scoate proiectul de la punctul 2 de pe
ordinea de zi nu a fost aprobat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot ordinea de zi in forma initiala.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 20
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 12
Ordinea de zi in forma initiala a fost aprobata cu cu 20 de voturi “pentru” si 12 abtineri. S-au
abtinut de la vot urmatorii consilie judeteni: Badiu Titi, Danaila Zaharia Alexandru, Chiru
Laurentiu, Da Ros Mario-Spiridon, Enuta Ionel, Lungu Danut, Mitache Gicu, Nechita Ovidiu,
Pascale Alfredo, Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin si Varga Vasile-Constantin.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
In consecinta, pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari.
1.Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a unor comisii de
specialitate ale Consiliului Judetean 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”: 32
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind completarea componentei nominale a unor comisii de specialitate
ale Consiliului Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate.

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:

2.Proiect de hotarare privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin
domeniului privat al județului Brăila
Va rog, aveti cuvantul
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Domnule secretar, va rog sa ne spuneti si noua, este valabil acceptul dat de o comisie
constituita, in situatia in care presedintele acesteia nu semneaza? Ma refer la acea Comisie
speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor din domeniul privat al judetului Braila… Este
firesc sa fie de acord toti ceilalti membri ai comisiei (…) iar presedintele acesteia nu?
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:
Este vorba despre o copie si nu despre documentul in sine. Mapa originala are semnatura.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Puteti sa ne prezentati si noua mapa originala acum?
Dl Priceputu Dumitrel, secretar general al judetului:
Dupa sedinta vi se poate raspunde si la aceasta solicitare.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Prezentati-ne si noua mapa originala. Asteptam, daca este nevoie.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Va rog sa prezentati mapa originala d-lui consilier.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Prezentati-mi mapa dvs, care este aici.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Nu aveti dreptul sa verificati mapa care imi apartine.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Domnule presedinte, s-a constituit o comisie speciala de inventariere, iar presedintele acestei
comisii sunteti dvs. Cel putin, asa cum reiese din documentul in discutie si atasat la mapa, dvs.
nu v-ati asumat prin semnatura acest document.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Eu mi-am asumat si am semnat acest document.

Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Este posibil ca noi sa fi primit acest document la mapa, inainte de a fi semnat.
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:
Proiectul de hotarare este semnat.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Domnule consilier, va referiti la o anexa a proiectului.
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Intrebarea este: dvs. va asumati acest inventar in forma in care se afla in acesasta anexa?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Mi-l asum si acum, mi l-am asumat si prin semnatura.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Care este motivul pentru care acesta nu este semnat la noi, la mapa?
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Dvs. faceti politie politica. Va rog sa tineti cont de faptul ca nu v-am dat cuvantul.
Rog sa se consemneze in procesul-verbal al sedintei ca dl consilier vorbeste fara a i se da
cuvantul si ca atare, conform prevederilor legale, retrag cuvantul d-lui consilier Nechita Ovidiu.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
De ce nu chemati jandarmii? Conform regulamentului, sa fie chemati jandarmii.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Tinand cont de faptul ca dl consilier vorbeste in continuare…
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Tinand cont de faptul ca m-ati nominalizat, trebuie sa-mi dati dreptul la replica, asa cum este
prevazut in Regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean.
*In sala a intrat dl consilier judetean Iordache Catalin. La sedinta participa 33 de consilieri
judeteni.
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:

Vreau sa precizez faptul ca, intr-adevar, in urma verificarii documentelor primite la mapa, un
singur document nu este semnat de dvs., dar restul, sunt asumate de dl presedinte, deci este
doar o chestiune de forma, nicidecum de fond, din moment ce dvs. v-ati asumat acest proiect,
propunandu-l pe ordinea de zi, la punctul nr. 2, spre aprobare.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Mi-l asum si acum fara nici un fel de problema.
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 33
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin
domeniului privat al județului Brăila a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor
Judetului Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale –
Consilii locale din Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public,
pentru anul 2020
Va rog, aveti cuvantul
Dl Danaila Alexandru, consilier judetean:
Domnule presedinte, acest regulament este una dintre sursele cele mai importante de finantare
a u.a.t.-urilor din judet ale caror resurse financiare sunt limitate, pentru a-si implementa toate
proiectele pe care si le-au propus, (...) de aceea, va propun, daca au proiecte care se
incadreaza in regulamentul propus (...) sa modificam suma maximala acordata de la 400.000
lei la suma maximala de 800.000 lei (...) in limita alocarii bugetare care exista in momentul de
fata...Daca se va constata la un moment dat ca suma alocata initial nu este suficienta, vom
proceda la fel ca si in anii trecuti, la rectificare bugetara, astfel incat sa poata fi finantate toate
proiectele, dar pana atunci, vorbim de suma aprobata in sedinta anterioara.
Dl Nechita Ovidiu, consilier judetean:
Doresc sa propun un amendament.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:

Domnule consilier, v-am retras dreptul la cuvant. Pentru ca dl consilier insista propun
eliminarea dumnealui din sala de sedinta, pentru a ne putea desfasura activitatea in mod
corespunzator. Pana in momentul in care dl consilier va parasi sala, sedinta va fi suspendata.
Domnule consilier, va rog frumos, asteptam sa parasiti sala.
(...)
*Lucrarile sedintei au fost suspendate. Din acest moment, asa cum prevede art. nr. 236
din O.U.G. nr. 57/2019, privind retragerea cuvantului si eliminarea din sala „Eliminarea
din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.”
(...)
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Declar ca, din acest moment, am reluat lucrarile sedintei ordinare.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Dl consilier Nechita are dreptul la cuvant.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Conform regulamentului, nu.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Domnule presedinte, Constitutia Romaniei se situeaza dincolo de dvs. sau de dl consilier
Nechita.
D-na Draghincescu Simona, consilier judetean:
Domnule presedinte, va rog sa aplicati regulamentul si toti cei care se inscriu la cuvant sa dea
dovada de decenta si sa se ridice in picioare atunci cand vorbesc.
(…)
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
Domnule presedinte, vreau sa analizati faptul ca a interzice luarea cuvantului in anii 2020 arata
exact ceea ce PSD incearca sa demonstreze ca nu este adevarat…Aveti o fractura logica in
aprecierea acestei situatii…nu puteti sa luati dreptul la cuvant unui consilier.
*Dl consilier judetean Vaduva Dumitru da citire art nr. 236 din O.U.G. nr. 57/2019, conform
caruia, “in cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local sau consilier judeţean,
după caz, continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul,
acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în
care un consilier persistă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina
din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.”
*Dl consilier judetean Varga Vasile a parasit sala de sedinte, iar in urma aplicarii sanctiunilor
prevazute de lege d-lui consilier judetean Nechita Ovidiu, in prezent, in sala sunt 31 de
consilieri judeteni.

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot amendamentul propus de dl consilier Danaila Alexandru privind cresterea sumei
maximale de la 400.000 la 800.000 pentru cofinantarea proiectelor propuse de u.a.t.-urile din
judet.
Dl Iordache Catalin, consilier judetean:
As vrea sa consemnati ca, in semn de protest pentru faptul ca incalcati constitutia nu am sa
votez.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 12
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 18
Amendamentul propus de dl consilier Danaila Alexandru privind cresterea sumei maximale de
la 400.000 la 800.000 pentru cofinantarea proiectelor propuse de u.a.t.-urile din judet nu a fost
aprobat. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni: Francisk Iulian Chiriac, Epureanu
Ionel, Avram Ionel, Banica Carmen, Bordea Daniela, Burtea Fanel, Chirsanov Mihai, Dobrota
Marius, Dumitru Aurel, Mortu Viorel, Munteanu Dumitru, Rusu Ion, Serbu Dan Lucian, Vaduva
Dumitru, Murea Catalin Dan, Turiac George, Draghincescu Simona, Adetu Ionel.
Dl consilier Iordache Catalin nu a participat la vot.
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: 10
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor Judetului
Braila – Consiliul Judetean Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din
Judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2020 a fost
aprobat cu 20 de voturi „pentru” si 10 abtineri. S-au abtinut de la vot urmatorii consilieri judeteni:
Badiu Titi, Danaila Zaharia Alexandru, Chiru Laurentiu, Da Ros Mario-Spiridon, Enuta Ionel,

Lungu Danut, Mitache Gicu, Pascale Alfredo, Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin. Dl consilier
Iordache Catalin nu a participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
4.Proiect de hotarare aprobarea aderării Comunei Măxineni din județul Brăila la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică “Brăila Gaz”
Va rog, aveti cuvantul
*D-nii consilieri judeteni Bordea Daniela si Iordache Catalin au semnalat faptul ca la acest
proiect de hotarare nu vor participa la vot.
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 19
Voturi ”impotriva ”: 10
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare aprobarea aderării Comunei Măxineni din județul Brăila la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică “Brăila Gaz” a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”
si 10 voturi “impotriva”. Au votat “impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Badiu Titi, Danaila
Zaharia Alexandru, Chiru Laurentiu, Da Ros Mario-Spiridon, Enuta Ionel, Lungu Danut,
Mitache Gicu, Pascale Alfredo, Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin. D-nii consilieri Bordea
Daniela si Iordache Catalin nu au participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
5.Proiect de hotarare privind emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de
actiune privind serviciile saciale administrate si finantate din bugetul local ale Unitatilor
Administrativ Teritoriale Ianca, Insuratei, Rimnicelu, Vadeni, Galbenu, Traian, SurdilaGaiseanca, Jirlau, Frecatei si Bordei Verde
Va rog, aveti cuvantul
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
*Dl consilier judetean Danaila Alexandru a parasit sala de sedinte.

Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?

Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 29
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de
actiune privind serviciile saciale administrate si finantate din bugetul local ale Unitatilor
Administrativ Teritoriale Ianca, Insuratei, Rimnicelu, Vadeni, Galbenu, Traian, SurdilaGaiseanca, Jirlau, Frecatei si Bordei Verde a fost aprobat cu 29 de voturi “pentru”.
Dl consilier judetean Iordache Catalin, nu a participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
6.Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii contributiei Consiliului Judetean Braila
la bugetul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) pentru anul 2020
Va rog, aveti cuvantul
* Dl consilier judetean Burtea Fanel a semnalat faptul ca la acest proiect de hotarare nu va
participa la vot.
* Dl consilier judetean Iordache Catalin, de asemenea, a reamintit faptul ca nu va participa la
vot.
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 28
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea achitarii contributiei Consiliului Judetean Braila la
bugetul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) pentru anul 2020 a fost
aprobat cu 28 de voturi “pentru”. Nu au participat la vot d-nii consilieri Burtea Fanel si Iordache
Catalin.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
7.Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asocietiei
Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului
Braila 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”: 20
Voturi ”impotriva ”: 9
Abtineri: 0
* Dl consilier judetean Iordache Catalin nu participa la vot.
* Dupa vot, dl consilier Vacu Adrian a parasit sala de sedinta.
*Dl consilier judetean Nechita Ovidiu, a semnalat faptul ca dl consilier judetean Mortu Viorel
avand o functie in cadrul Asociatiei Grupul Local pentru promovarea Dezvoltarii Integrate a
zonei pescaresti a judetului, nu avea drept de vot la acest proiect de hotarare.
*Dl presedinte Francisk Iulian Chiriac i-a reamntit faptul ca nu are dreptul la cuvant.
*Dl consilier judetean Iordache Catalin a sustinut la randul sau cele precizate anterior de dl
consilier Nechita Ovidiu. Totodata dl consilier Iordache Catalin a mai adaugat ca, atunci cand
un consilier participa la vot, desi se afla in stare de incompatibilitate, hotararea respectiva
trebuie sa fie anulata, iar in ceea ce priveste atributiile secretarului general al judetului, precum
si atributiile presedintelui de sedinta, acestea trebuie sa fie indeplinite, in sensul de a preveni
astfel de situatii si de a face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri.
*D-na consilier judetean Draghincescu Simona a mentionat la randul sau, referitor la
regulamentul aprobat al oricarei institutii, ca acesta este completat sau modificat de o lege
care apare ulterior acestuia, in cazul de fata Codul administrativ si ca discutiile din cadrul
consiliului judetean trebuie sa se desfasoare sub semnul legalitatii si al dezbaterilor
argumentate.
*In continuare, dl consilier judetean Lungu Danut a propus ca, pentru a depasi impasul si
totodata pentru evitarea oricarei suspiciuni de incompatibilitate, sa se reia votul la proiectul de
hotarare aflat in acest moment in dezbatere.
*Privitor la acest aspect, respectiv reluarea votului pentru un proiect care a fost votat, dl
secretar general al judetului a specificat faptul ca decizia a fost luata si votul nu se poate
repeta, iar daca plenul va lua o astfel de decizie, fiecare consilier in parte isi va asuma
raspunderea votului, astfel de hotarare neputand fi contrasemnata pentru legalitate.
*Dl consilier Sirbu Marian a sustinut faptul ca, printre atributiile secretarului general al judetului
prevazute de lege se numara si aceea de instiintare a persoanelor incompatibile in raport cu
anumite proiecte de hotarare, inainte ca acestea sa participe la vot, iar o alta atributie a
secretarului general este aceea de a anunta de fiecare data rezultatul votului, iar presedintele
are datoria de a asigura buna desfasurare a sedintelor.
*D-na consilier Draghincescu Simona, in replica a considerat ca fiecare consilier este dator sa
cunoasca si sa decida singur in privinta participarii sau nu la vot si una din obligatiile sale este
aceea de a cunoaste legislatia si de a actiona in conformitate cu aceasta.

*La randul sau, dl consilier judetean Nechita Ovidiu a sustinut ca legislatia referitoare la
atributiile scretarului general al judetului precum si ale presedintelui in cadrul sedintelor,
inclusiv regulamentul institutiei, este foarte clara.
*Dl secretar general al judetului a specificat faptul ca, potrivit prevederilor legale din O.U.G. nr.
57/2019, art. 228 alin. 1, primeaza obligatia consilierului judetean de a se abtine de la
participarea/ emiterea/adoptarea actului administrativ care ar aputea aduce un folos material
pentru sine sau categoriile de persoane enumerate in text.
*In scopul de a clarifica intentia sa de participare la votul proiectului de hotarare privind
aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asocietiei Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 2020, domnul consilier
judetean Mortu Viorel a precizat ca motivul a fost unul pur onorific si ca nu a urmarit decat
beneficiile aduse de anumiti parteneri judetului Braila.
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 20
Voturi ”impotriva ”: 9
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asocietiei Grupul
Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru
anul 2020 a fost aprobat cu 20 de voturi “pentru” si 9 voturi “impotriva”. Au votat “impotriva”
urmatorii consilieri judeteni: Badiu Titi, Chiru Laurentiu, Da Ros Mario-Spiridon, Enuta Ionel,
Lungu Danut, Mitache Gicu, Pascale Alfredo, Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin. D-l consilier
Iordache Catalin nu a participat la vot.
* Dl consilier Adetu Ionel a parasit sala de sedinta.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
8.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2020 a UAT
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara “Dunarea” Braila
Va rog, aveti cuvantul
* Dl consilier judetean Iordache Catalin a mentionat faptul ca nu va participa la vot.
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 19
Voturi ”impotriva ”: 8
Abtineri: 0

Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2020 a UAT Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Dunarea”
Braila a fost aprobat cu 19 voturi “pentru” si 8 voturi “impotriva”. Au votat “impotriva” urmatorii
consilieri judeteni: Badiu Titi, Chiru Laurentiu, Da Ros Mario-Spiridon, Enuta Ionel, Lungu
Danut, Mitache Gicu, Pascale Alfredo, Sirbu Marian. D-l consilier Iordache Catalin nu a
participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
9.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2020 a UAT
Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara “Eco Dunarea” Braila
Va rog, aveti cuvantul
* Dl consilier judetean Iordache Catalin si d-na consilier Bordea Daniela au semnalat faptul ca
nu vor participa la vot.
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 18
Voturi ”impotriva ”: 8
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2020 a UAT Judetul
Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Eco
Dunarea” Braila a fost aprobat cu 18 voturi “pentru” si 8 voturi “impotriva”. Au votat “impotriva”
urmatorii consilieri judeteni: Badiu Titi, Chiru Laurentiu, Da Ros Mario-Spiridon, Enuta Ionel,
Lungu Danut, Mitache Gicu, Pascale Alfredo, Sirbu Marian. D-nii consilieri Bordea Daniela si
Iordache Catalin nu au participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
10.Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei anuale de membru al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sud-Est” pentru Situatii de Urgenta, 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”: 28
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei anuale de membru al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “Sud-Est” pentru Situatii de Urgenta, pentru anul 2020 a fost
aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
11.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei aferenta anilor 20192020 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara de Utilitate Publica” Braila Gaz”
Va rog, aveti cuvantul
*Dl consilier Adetu Ionel a revenit in sala de sedinte.
* D-nii consilieri Bordea Daniela si Iordache Catalin au semnalat faptul ca nu vor participa la
vot.
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 19
Voturi ”impotriva ”: 8
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei aferenta anilor 2019-2020 a
UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara de Utilitate Publica” Braila Gaz” a fost aprobat cu 19 voturi “pentru”. Au votat
“impotriva” urmatorii 8 consilieri judeteni: Badiu Titi, Chiru Laurentiu, Da Ros Mario-Spiridon,
Enuta Ionel, Lungu Danut, Mitache Gicu, Pascale Alfredo, Sirbu Marian. D-nii consilieri Bordea
Daniela si Iordache Catalin nu au participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
12.Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei ce revine Consiliului
Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din
Romania pentru anul 2020
Va rog, aveti cuvantul
* Dl consilier judetean Iordache Catalin a mentionat faptul ca nu va participa la vot.
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.

Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 28
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila
in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anul
2020 a fost aprobat cu 28 de voturi “pentru”. Dl consilier Iordache Catalin nu a participat la
vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
13.Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor
si Zonelor Istorice si de Arta din Romania ( A.L.Z.I.A.R.) 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”: 29
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si Zonelor
Istorice si de Arta din Romania ( A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2020 a fost aprobat in unanimitate.

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
14.Proiect de hotarare privind privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului-cadru de inchiriere si a
cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte
destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru anul
anterior”
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”: 28
Voturi ”impotriva ”: 1
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila
nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului-cadru de inchiriere si a cuantumului
chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor
specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru anul anterior” a fost aprobat cu 28 de
voturi “pentru”. A votat “impotriva” dl consilier Iordache Catalin.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
15.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean
Braila nr.018 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea devizului general actualizat si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reconversie functional
subsol din strada Belvedere, nr.5, Municipiul 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”: 27
Voturi ”impotriva ”: 2
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Braila
nr.018 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Reconversie functional subsol din strada
Belvedere, nr.5, Municipiul Braila “ a fost aprobat cu 27 de voturi “pentru”. Au votat “impotriva”
d-nii consilieri Badiu Titi si Chiru Marian Laurentiu.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
16.Proiect de hotarare privind de modificare a HCJ Braila nr.38/29 martie 2019 privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (Documentatia de avizare) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Realizare legatura intre
corpul A al SJU Braila si Sectia de cardiologie si pediatrie a SJU 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”: 29
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind de modificare a HCJ Braila nr.38/29 martie 2019 privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (Documentatia de avizare) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Realizare legatura intre corpul A
al SJU Braila si Sectia de cardiologie si pediatrie a SJU Braila” a fost aprobat in unanimitate.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
17.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza S.F.
(Studiu de Fezabilitate) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitie: “Construire Locuinta Maxim Protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati,
str. GH.M.Murgoci, loc. Braila, jud. Braila, - in cadrul Proiectului de Interes National
“Niciodata singuri” implementat de catre DGASCP Braila”
Va rog aveti cuvantul
*Dl consilier judetean Nechita Ovidiu a solicitat sa ia cuvantul.
*Dl presedinte Chiriac Francisk Iulian i-a reamintit faptul ca nu mai are acest drept.
*In continuare, dl consilier Nechita Ovidiu a adus la cunostinta consilierilor imagini foto privind
spatiul unde se intentioneaza construirea edificiului specificat in proiect.
*Referitor la acest aspect, dl consilier Dobrota Marius a specificat ca fotografiile nu reprezinta
locatia respectiva si conform discutiilor care au avut loc in cadrul comisiei de specialitate,
inclusiv cu d-na director a D.G.A.S.P.C. Braila, toate demersurile si documentele aferente
proiectului indeplinesc toate normele si criteriile de legalitate.
*In replica, dl consilier Da Ros Mario-Spiridon a tinut sa precizeze ca zona respectiva este
improprie pentru realizarea proiectului, in sensul ca acolo este depozitat mult gunoi si nu exista
infrastructura si a recomandat sa se identifice un alt loc din patrimoniul consiliului judetean
pentru implementarea proiectului in discutie.
*Referitor la aspectele semnalate, d-na director D.G.A.S.P.C. Cimpoae Simona a specificat
faptul ca este vorba despre o suprafata de teren donata consiliului judetean in anul 2006 si,
chiar daca in momentul de fata acolo este o zona nelocuita si ca atare neingrijita, exista
infrastructura: electricitate, retea de gaze, apa curenta. (…)

*Referitor la intrebarile d-lor consilieri Iordache Catalin si Capatana Marian, privind numele
persoanei care a donat terenul, respectiv care este suprafata acestuia, d-na director a dat
detalii referitoare la aceste doua lucruri.
*Dl consilier Lungu Danut a solicitat la randul sau, detalii privind costurile de amenajare ale
terenului si daca nu era mai rentabila, desi este vorba despre un teren donat, varianta alegerii
unui alt spatiu.
*D-na director a a specificat ca nu se poate discuta despre cifre exacte cost-beneficiu,
deoarece proiectul este mult mai amplu, cuprinzand trei componente integrate: construirea
unei case, reabilitarea Centrului de zi si achizitia unui astfel de centru.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cine este "pentru”?
Cine este "impotriva”?
Abtineri?
Situatia voturilor:
Voturi “pentru”: 22
Voturi ”impotriva ”: 6
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza S.F. ( Studiu
de Fezabilitate) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Construire
Locuinta Maxim Protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati, str. GH.M.Murgoci, loc. Braila,
jud. Braila, - in cadrul Proiectului de Interes National “Niciodata singuri” implementat de catre
DGASCP Braila” a fost aprobat cu 22 de voturi “pentru”. Au votat “impotriva” urmatorii consilieri
judeteni: Badiu Titi, Chiru Laurentiu, Da Ros Mario-Spiridon, Lungu Danut, Mitache Gicu,
Pascale Alfredo. D-l consilier Iordache Catalin nu au participat la vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
18.Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul
Militar Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui autoturism proprietate privata a
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”: 27
Voturi ”impotriva ”: 0
Abtineri: 1
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Centrul Militar
Judetean Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui autoturism proprietate privata a Judetului
Braila” a fost aprobat cu 27 de voturi “pentru”. D-l consilier Iordache Catalin s-a abtinut de la
vot.
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
19.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
judetului Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 , a Programului de investitii
publice pe anul 2020 si a Sintezei proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul
programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E, Politicilor Comune Agricole si de
Pescuit, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare din perioada de
programare 2014-2020, derulate in cadrul Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” 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”: 19
Voturi ”impotriva ”: 7
Abtineri: 0
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al judetului
Braila pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 , a Programului de investitii publice pe anul
2020 si a Sintezei proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E, Politicilor Comune Agricole si de Pescuit, precum si a altor facilitati
si instrumente postaderare din perioada de programare 2014-2020, derulate in cadrul
Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila a fost aprobat cu 19 voturi “pentru” si 7 voturi
“impotriva”. Au votat “impotriva” urmatorii consilieri judeteni: Badiu Titi, Chiru Laurentiu, Da
Ros Mario-Spiridon, Enuta Ionel, Lungu Danut, Mitache Gicu, Pascale Alfredo. D-nii consilieri
Sirbu Marian si Iordache Catalin nu au participat la vot.

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedinte:
20.Alte probleme

Daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului
Judetean Braila, aveti cuvantul.

*
*

*

Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 27 februarie .
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