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E  R  A  T  Ă 
 

LA MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL 
BRĂILA DIN DATA DE 31.03.2020 

 
 

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 974/19.03.2020, modificată prin 
Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 1025/24.03.2020, s-a convocat ședința ordinară a 
Consiliului Local Municipal Brăila în data de 31.03.2020. 

Pe Ordinea de zi aprobată a fost inclus, printre cele 67 puncte, și proiectul de hotărâre 
regăsit la punctul 47 referitor la „Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat 
în Brăila, str. Păltiniș nr. 1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 79186, constituit prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 350/25.11.2015, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 396/22.07.2019, în favoarea 
domnului FLEȘTER IULIAN”. 

Ședința s-a derulat prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației „ZOOM”, conform 
procedurii aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr. 117/31.03.2020. 

În acest context, din eroare, nu s-a dat citire punctului 47 de pe ordinea de zi aprobată. 
Această omisiune nu a fost observată de Secretarul General al Municipiului Brăila sau de 
ceilalți participanți la ședință, proiectul de hotărâre nemaifiind supus dezbaterii și votului în 
cadrul ședinței. 

După finalizarea ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 
31.03.2020, aparatul tehnic a procedat la înscrierea proiectului de hotărâre privind „Încetarea 
dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 1, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 79186, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 350/25.11.2015, modificată prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 396/22.07.2019, în favoarea domnului FLEȘTER IULIAN” în Registrul de 
hotărâri deținut de Serviciul Gestionare Hotărâri C.L.M. și Dispoziții Primar, la poziția nr. 163. 

La întocmirea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila 
din data de 31.03.2020, s-a constatat că proiectul de hotărâre mai sus-menționat nu a fost 
supus votului plenului Consiliului Local Municipal Brăila. 

Având în vedere considerentele menționate anterior, considerăm că se impune 
constatarea ca inexistent a actului administrativ înscris la poziția nr. 163 din Registrul de 
hotărâri și radierea acesteia.  
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