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      JUDEȚUL BRĂILA  
    MUNICIPIUL BRĂILA 
   SECRETAR GENERAL       
   Nr. 3007/31.01.2020 
 
 
 

 
 

M I N U T A 
 

 ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, DIN DATA DE 
31.01.2020, SALA COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” S.A. BRĂILA,  

ORA 900 
 
 
 

În urma apelului nominal, din cei 27 de consilieri în funcţie, au fost prezenţi la ședință 25 
consilieri locali municipali, 2 lipsind motivat, respectiv doamna consilier Bucur Claudia – Raluca,  
și doamna consilier Rădulescu Daniela – Elena. 

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, la propunerea Domnului Primar Viorel – Marian Dragomir, s-au retras de 
pe proiectul ordinii de zi inițial prezentat, proiectele de hotărâri de la punctele 46, 48 și 50, 
respectiv: 

- Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Brăila, în suprafață de 19,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 11B, 
NCP 93882, solicitantului IGNATOV MIHAIL, în vederea extinderii construcțiilor situate pe 
terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.11. 

- Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Brăila, în suprafață de 20,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 10B, 
NCP 93881, solicitanților LUPU ION și LUPU NATALIEA, în vederea extinderii construcțiilor 
situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.10. 

- Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Brăila, în suprafață de 21,50 mp indiviz din suprafața de 229,00 mp, situat în Brăila, 
str. Lupeni nr. 47 lot 1, NCP 14149, solicitanților UZUNEANU COSTICĂ, LUPAȘCU 
MAGDALENA și GHEORGHE CRISTIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C2/2 și 
C3, proprietatea acestora. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din  O.U.G. nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, la propunerea Domnului Primar Viorel – Marian Dragomir, 
proiectul ordinii de zi inițial prezentat, s-a suplimentat cu următoarele proiecte de hotărâri: 

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
componenței comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, 
asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila. 
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2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 
Mărășești nr. 14 (teren indiviz in suprafață de 175 mp din 907 mp + construcția C3 + construcția 
C6 + apartamentul 2 din construcția C1 + boxă din C1 + terasă lot 2 aferentă apartamentului 2 + 
cotă indiviză casa scării) - NCP 77977, NCP 77977 – C1 – U1, NCP 77977 – C1 – U3. 

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 
1 Decembrie 1918 nr. 32 ( fost nr.124 -126) - Teren indiviz 154 mp + C8 anexă (garaj) + Spațiu 
comercial parter C2 + Apartament et.1 C2 + Magazie parter C2 - NCP 73689, NCP 73689 – C2 – 
U3, NCP 73689 – C2 – U1, NCP 73689 – C2 – U2.  

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul 
Al. I. Cuza nr. 166 (c/c str. Polonă, c/c str. Petru Maior) - Corp C1+ teren aferent, NCP 17054. 

 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
1) H.C.L.M. Brăila nr. 3/31.01.2020 privind: Avizarea documentelor necesare 

atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor 
municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în 
Municipiul Brăila din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Brăila, 
mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Brăila pentru a vota documentele menționate și 
mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila pentru derularea 
procedurii de atribuire publică a contractului – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
2) H.C.L.M. Brăila nr. 4/31.01.2020 privind: Aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și al 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila – Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
 

3) H.C.L.M. Brăila nr. 5/31.01.2020 privind: Transformarea unei funcții contractuale 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 
 

4) H.C.L.M. Brăila nr. 6/31.01.2020 privind: Preluarea de către Direcția de Asistență 
Socială Brăila a activităților centrelor rezidențiale în privința asigurării calității serviciilor sociale 
prestate și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei și Statului de 
funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

Menționăm faptul că domnul consilier Ioniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

5) H.C.L.M. Brăila nr. 7/31.01.2020 privind: Aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” Brăila – Hotărârea 
a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  

Menționăm faptul că domnul consilier Ioniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 
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6) H.C.L.M. Brăila nr. 8/31.01.2020 privind: Aprobarea Regulamentelor de 

organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” 
Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică – Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că domnul consilier Ioniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

7) H.C.L.M. Brăila nr. 9/31.01.2020 privind: Aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 
Brăila – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că domnul consilier Ioniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

8) H.C.L.M. Brăila nr. 10/31.01.2020 privind: Aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Adăpostului de Noapte – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

Menționăm faptul că domnul consilier Ioniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
9) H.C.L.M. Brăila nr. 11/31.01.2020 privind: Aprobarea costului mediu lunar de 

întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor 
îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila – Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că domnul consilier Ioniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
10) H.C.L.M. Brăila nr. 12/31.01.2020 privind: Aprobarea costului mediu lunar de 

întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2020 – Hotărârea a fost adoptată cu 24 
voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”. 

 
11) H.C.L.M. Brăila nr. 13/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, pe anul 2020 – Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
12) H.C.L.M. Brăila nr. 14/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de 
Utilitate Publică „Seroplant” Brăila, pe anul 2020 – Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

13) H.C.L.M. Brăila nr. 15/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de 
Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe anul 2020 – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

14) H.C.L.M. Brăila nr. 16/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de 
Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2020 – Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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15) H.C.L.M. Brăila nr. 17/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de 
Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, pe anul 2020 – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

16) H.C.L.M. Brăila nr. 18/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului Public de 
Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila, pe anul 2020 – Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

17) H.C.L.M. Brăila nr. 19/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Teatrului de Păpuși 
Brăila, pe anul 2020 – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

18) H.C.L.M. Brăila nr. 20/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Poliției Locale Brăila, 
pe anul 2020 – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

19) H.C.L.M. Brăila nr. 21/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Direcției de Asistență 
Socială Brăila, pe anul 2020 – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că domnul consilier Ioniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

20) H.C.L.M. Brăila nr. 22/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul contractual din cadrul Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pe anul 2020 – Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că domnul consilier Gojan Petru nu a participat la deliberarea și votul 
asupra proiectului de hotărâre. 
 

21) H.C.L.M. Brăila nr. 23/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Complexului 
Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” și 
Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, pe anul 2020 – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că domnul consilier Ioniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

22) H.C.L.M. Brăila nr. 24/31.01.2020 privind: Stabilirea salariilor de bază aferente 
funcțiilor utilizate în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, conform Legii nr.153/2017, 
pe anul 2020 – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

23) H.C.L.M. Brăila nr. 25/31.01.2020 privind: Aprobarea Documentației de Avizare 
Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila” – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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24) H.C.L.M. Brăila nr. 26/31.01.2020 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 

23/31.01.2018 referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”CONSOLIDARE ȘI 
REABILITARE CORP A și B – LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA”>, 
modificată prin H.C.L.M. Brăila  nr. 132/30.03.2018 – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 
 

25) H.C.L.M. Brăila nr. 27/31.01.2020 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 
515/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și 
a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Șos. 
Baldovinești”>, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila 
nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019 – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
26) H.C.L.M. Brăila nr. 28/31.01.2020 privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul 

realizării până la data de 31.12.2019 a măsurilor din Planul de calitate a aerului în 
Municipiul Brăila” – Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 6 abțineri. 
 

27) H.C.L.M. Brăila nr. 29/31.01.2020 privind: Aprobarea valorii redevenţei ce va fi 
plătită de Societatea „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA  pe anul 
2020 – Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 6 abțineri. 
 

28) H.C.L.M. Brăila nr. 30/31.01.2020 privind: Indexarea, în funcție de raportul 
leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând domeniului public al 
Municipiului Brăila, stabilite prin H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017 și modificate prin H.C.L.M. nr. 
246/31.05.2018 și H.C.L.M. nr. 19/31.01.2019 – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

29) H.C.L.M. Brăila nr. 31/31.01.2020 privind: Aprobarea contractelor de parteneriat 
încheiate între Municipiul Brăila, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul 
Brăila și agenți economici, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

30) H.C.L.M. Brăila nr. 32/31.01.2020 privind: Aprobarea Acordului de Parteneriat 
între Municipiul Brăila și Județul Brăila în vederea implementării Programului-cadru al 
manifestărilor culturale, artistice, educaționale şi sportive pe anul 2020 – Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

31) H.C.L.M. Brăila nr. 33/31.01.2020 privind: Aprobarea unei plăți parțiale din 
cotizația Municipiului Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA 
BRĂILA în anul 2020 – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

32) H.C.L.M. Brăila nr. 34/31.01.2020 privind: Actualizarea Nomenclatorului stradal al 
Municipiului Brăila, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr. 234/14.07.2010 și actualizat prin 
H.C.L.M. nr. 633/29.11.2018 – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

33) H.C.L.M. Brăila nr. 35/31.01.2020 privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 
Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin 
domeniului public și privat al Municipiului Brăila – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
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34) H.C.L.M. Brăila nr. 36/31.01.2020 privind: Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. 

nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt 
sau pot fi ocupate de module pentru activități economice” – Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

35) H.C.L.M. Brăila nr. 37/31.01.2020 privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. 
Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe 
anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei 
Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

36) H.C.L.M. Brăila nr. 38/31.01.2020 privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. 
nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt 
sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții 
autorizate” – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

37) H.C.L.M. Brăila nr. 39/31.01.2020 privind: Trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la poziţiile nr. 11, 12, 13, 26, 27 și 28 – 
Cap. F -  „Sisteme de transport public local în comun de persoane, cu terenuri aferente”, 
din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, 
în vederea desființării, ca urmare a lucrărilor ce vor fi executate conform proiectului „Modernizare 
transport electric șoseaua Baldovinești” – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

38) H.C.L.M. Brăila nr. 40/31.01.2020 privind: Aprobarea ieșirii din indiviziune prin 
partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare din imobilul situat în Brăila, str. 
Pietății nr. 6, Bl. A3, sc. 1, et. 2, ap. 46, ce aparține Municipiului Brăila – Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

39) H.C.L.M. Brăila nr. 41/31.01.2020 privind: Completarea H.C.L.M. Brăila 
nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a 
unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară” – Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

40) H.C.L.M. Brăila nr. 42/31.01.2020 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 
constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5.775,00 mp ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, DN 22B Km 0+400 lot 2/1, NCP 
91551, în vederea edificării unui obiectiv economic – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 
 

41) H.C.L.M. Brăila nr. 43/31.01.2020 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 
constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 327,00 mp ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei nr.16, NCP 93998, 
în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință – Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

42) H.C.L.M. Brăila nr. 44/31.01.2020 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 
constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 198,00 mp ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuță F.N. – în 
spatele imobilului din str. Alexandru Vlahuță nr. 65, NCP 91794, în vederea edificării unei 
construcții cu destinația de locuință – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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43) H.C.L.M. Brăila nr. 45/31.01.2020 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 
constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 440,00 mp ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr. 363A, NCP 
85776, în vederea edificării unui obiectiv economic – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 
 

44) H.C.L.M. Brăila nr. 46/31.01.2020 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 
constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5066,00 mp ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, șoseaua Parcului nr. 11A, NCP 
92636, în vederea realizării unui obiectiv economic – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 
 

45) H.C.L.M. Brăila nr. 47/31.01.2020 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 
constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 334,00 mp ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mașinilor nr.3, NCP 9953, în 
vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință – Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

46) H.C.L.M. Brăila nr. 48/31.01.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
294,00 mp, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr. 17, NCP 89516, solicitanților LUNGU 
DANIEL – CĂTĂLIN și LUNGU MIRELA – NICOLETA, teren pe care se află amplasată 
construcția C1, proprietatea acestora – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

47) H.C.L.M. Brăila nr. 49/31.01.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
235,00 mp, situat în Brăila, str. Garoafelor nr.2, NCP 80734, solicitantului PÎRVU COSTEL, teren 
pe care se află amplasate construcțiile C1 și 2, proprietatea acestuia – Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
48) H.C.L.M. Brăila nr. 50/31.01.2020 privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 37, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 
14128, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 276/27.08.2004 în favoarea domnului ANDRIEV SORIN 
– Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

49) H.C.L.M. Brăila nr. 51/31.01.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 11, NCP 9685 – Hotărârea 
a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 6 abțineri. 

 
50) H.C.L.M. Brăila nr. 52/31.01.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr. 1 (teren cotă parte 
38/100, NCP 2213, teren cotă parte 38/100, NCP 191, teren cotă parte 38/100, lot 1/1, NCP 
94859 și construcția C1 anexă – coș de fum) și    str. Fața Portului nr. 2 ( teren cotă parte 38/100, 
NCP 7982) – Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 6 abțineri. 
 

51) H.C.L.M. Brăila nr. 53/31.01.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 20 – 22, bl. 20-22, sc.1, et. 2, 
ap. 12, NCP 72252-C1-U7 – Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 6 abțineri. 
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52) H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2020 privind: Aprobarea Regulamentului de 
organizare și desfășurare a evaluării anuale 2019 a managementului pentru Teatrul „Maria Filotti” 
Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila – Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că domnul consilier Gojan Petru nu a participat la deliberarea și votul 
asupra proiectului de hotărâre 

Referitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila, care să facă 
parte din comisia de evaluare a managementului pentru Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul de 
Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila, precizăm faptul că s-a efectuat prin vot 
secret, domnul BOȘNEAG SORIN – EUGEN, obținând 24 voturi „pentru”, din totalul celor 24 
buletine de vot. 

De asemenea, menționăm faptul că desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
Municipal Brăila, care să facă parte din comisia de soluționare a contestațiilor pentru Teatrul 
„Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila, s-a 
efectuat prin vot secret, domnul POPESCU RĂZVAN, obținând 24 voturi  „pentru”,  din totalul 
celor 24 buletine de vot. 
 

53) H.C.L.M. Brăila nr. 55/31.01.2020 privind: Aprobarea componenței comisiei de 
licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

54) H.C.L.M. Brăila nr. 56/31.01.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 14 ( teren indiviz in 
suprafață de 175 mp din 907 mp + construcția C3 + construcția C6 + apartamentul 2 din 
construcția C1 + boxă din C1 + terasă lot 2 aferentă apartamentului 2 + cotă indiviză casa scării)- 
NCP 77977, NCP 77977 – C1 – U1, NCP 77977 – C1 – U3 – Hotărârea a fost adoptată cu 19 
voturi „pentru” și 6 abțineri. 

 
55) H.C.L.M. Brăila nr. 57/31.01.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32 ( fost nr.124 -
126) -Teren indiviz 154 mp + C8 anexă (garaj) + Spațiu comercial parter C2 + Apartament et.1 
C2 + Magazie parter C2 - NCP 73689, NCP 73689 – C2 – U3, NCP 73689 – C2 – U1, NCP 
73689 – C2 – U2 – Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 6 abțineri. 

 
56) H.C.L.M. Brăila nr. 58/31.01.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 166 (c/c str. Polonă, c/c     
str. Petru Maior) - Corp C1+ teren aferent, NCP 17054 – Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi 
„pentru” și 6 abțineri. 
 

57) H.C.L.M. Brăila nr. 59/31.01.2020 privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna februarie 2020 – Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 
 

DRĂGAN ION  
 
 


