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      JUDEȚUL BRĂILA  
    MUNICIPIUL BRĂILA 
   SECRETAR GENERAL       
   Nr. 8824/31.03.2020 
 

 
 

M I N U T A 
 

 ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, DIN DATA DE 
31.03.2020, ORA 0900 

 
 

În urma ședinței ordinare, care s-a realizat printr-o platformă online de videoconferință, din 
cei 27 de consilieri în funcţie, s-a consemnat prezența a 26 consilieri locali municipali, precum și 
absența motivată a doamnei consilier Voineag Cristiana. 

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 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu: "UNITATE 
DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU". 

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
programului de transport public local de călători prin curse regulate cu autobuze din Municipiul 
Brăila, prestat de societatea BRAICAR S.A. Brăila, pe durata instituirii stării de urgență pe 
teritoriul României. 

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii 
materiale strecurată în cuprinsul art. 2 și în anexa la 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>” . 

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea 
anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor 
utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru 
activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020”. 

 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
1) H.C.L.M. Brăila nr. 117/31.03.2020 privind: Completarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 574/31.10.2019 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
2) H.C.L.M. Brăila nr. 118/31.03.2020 privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al societății  BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 19 
voturi „pentru” și 7 abțineri. 
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3) H.C.L.M. Brăila nr. 119/31.03.2020 privind: Transformarea unor posturi vacante 

din Statul de Funcții al Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
4) H.C.L.M. Brăila nr. 120/31.03.2020 privind: Modificarea „Regulamentului pentru 

acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul 
Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România”, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
231/31.05.2018 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
5) H.C.L.M. Brăila nr. 121/31.03.2020 privind: Aprobarea, pentru anul 2020, a 

încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între 
Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul 
recunoscut în România, selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998 - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
6) H.C.L.M. Brăila nr. 122/31.03.2020 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de supraveghere video, sistem 
antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila”, cu 
finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

7) H.C.L.M. Brăila nr. 123/31.03.2020 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de supraveghere video, sistem 
antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila – 
Structură Grădinița cu program normal nr. 30”, cu finanțare de la bugetul local  - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
8) H.C.L.M. Brăila nr. 124/31.03.2020 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de supraveghere video, sistem 
antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila – 
Structură Grădinița cu program normal nr. 44”, cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

9) H.C.L.M. Brăila nr. 125/31.03.2020 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp clădire C2” - Grădinița cu program 
prelungit nr. 39, Aleea Creșei nr. 1, Brăila, cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

10) H.C.L.M. Brăila nr. 126/31.03.2020 privind: Aprobarea Documentației de Avizare 
Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
<Amenajare Orășelul Copiilor și Skate Parc în Parc Monument, Municipiul Brăila> - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

11) H.C.L.M. Brăila nr. 127/31.03.2020 privind: Aprobarea Documentației de Avizare 
Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
<Desființare centrală termică și amenajare zonă parcări Str. Ghioceilor c/c Str. Roșiori>  - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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12) H.C.L.M. Brăila nr. 128/31.03.2020 privind: Aprobarea Documentației de Avizare 
Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
<Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce> - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
13) H.C.L.M. Brăila nr. 129/31.03.2020 privind: Aprobarea documentației tehnico-

economice S.F./D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului <Reabilitare, 
modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Brăila> - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

14) H.C.L.M. Brăila nr. 130/31.03.2020 privind: Aprobarea proiectului <Reabilitare, 
modernizare și dotare Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Brăila> și a cheltuielilor legate de 
proiect - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

15) H.C.L.M. Brăila nr. 131/31.03.2020 privind: Aprobarea proiectului „Regenerare 
zone urbane degradate sector 1” și a cheltuielilor legate de proiect - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

16) H.C.L.M. Brăila nr. 132/31.03.2020 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila          
nr. 347/30.09.2016, referitoare la „Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și 
Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al 
Comisiei”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2018 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

17) H.C.L.M. Brăila nr. 133/31.03.2020 privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila 
nr. 62/14.02.2020 privind „Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din 
domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila” - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

18) H.C.L.M. Brăila nr. 134/31.03.2020 privind: Modificarea inventarului domeniului 
public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, prin transferarea bunului public 
denumit generic „Orășelul Copiilor” situat în Parcul Monument, din Capitolul G, Subcap. G1 
„Piețe și bazare”, poziția nr. 16, la Subcap. G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 
408 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și 
Gospodărire Locală Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

19) H.C.L.M. Brăila nr. 135/31.03.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și 
parcări”, pozițiile nr. 327, 328, 334, 337 și 356, conform documentațiilor cadastrale - Hotărârea 
a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

20) H.C.L.M. Brăila nr. 136/31.03.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și 
parcări”, poziția nr. 386, conform procesului - verbal  de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
1/28.10.2019 și a raportului de evaluare întocmit pentru imobilul situat Brăila, str. Gheorghe 
Avramescu nr. 10 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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21) H.C.L.M. Brăila nr. 137/31.03.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Radu Negru”, înscris în Inventarul Domeniului 
Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, 
Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 9, conform procesului – verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 20316/18.12.2019 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

22) H.C.L.M. Brăila nr. 138/31.03.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Municipal”, înscris în Inventarul Domeniului 
Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, 
Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 26, conform procesului – verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 20104/13.12.2019 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

23) H.C.L.M. Brăila nr. 139/31.03.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”> situat în Municipiul Brăila, str. 
Ghioceilor nr. 1, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice 
- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, 
Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 64, conform procesului - verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor nr. 3835/03.12.2019 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

24) H.C.L.M. Brăila nr. 140/31.03.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Ion Creangă”> situat în Municipiul Brăila, str. 
Școlilor nr. 15, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice 
- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, 
Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 67, conform documentației cadastrale - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

25) H.C.L.M. Brăila nr. 141/31.03.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic <Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”> situat în Municipiul Brăila, str. 
Carantina nr. 8, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice 
- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, 
Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 91, conform procesului - verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor nr. 2022/17.12.2019 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

26) H.C.L.M. Brăila nr. 142/31.03.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic <Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”> situat în 
Municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 4, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului 
Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile 
instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, 
Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 94, conform procesului 
- verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2266/15.11.2007 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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27) H.C.L.M. Brăila nr. 143/31.03.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic <Colegiul Național „Ana Aslan”> situat în Municipiul Brăila, Calea 
Călărașilor nr. 307A, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice 
- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, 
Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 146, conform procesului - verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor nr. 1333/05.09.2007 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

28) H.C.L.M. Brăila nr. 144/31.03.2020 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. 
 

29) H.C.L.M. Brăila nr. 145/31.03.2020 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. 
 

30) H.C.L.M. Brăila nr. 146/31.03.2020 privind: Dezmembrarea și partajarea unor 
terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

31) H.C.L.M. Brăila nr. 147/31.03.2020 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. 
 

32) H.C.L.M. Brăila nr. 148/31.03.2020 privind: Închirierea prin încredințare directă a 
unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip 
balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului 
aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

33) H.C.L.M. Brăila nr. 149/31.03.2020 privind: Completarea anexei la H.C.L.M. 
Brăila nr. 556/30.09.2019, referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, 
pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii 
nr.15/2003” - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

34) H.C.L.M. Brăila nr. 150/31.03.2020 privind: Aprobarea listelor cu pozițiile ocupate 
de solicitanți la data de 13.03.2020, pe baza criteriilor de departajare prevăzute în H.C.L.M. 
nr.131/2013, referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a 
terenurilor în baza Legii nr.15/2003, republicată, precum și a vânzării acestora” - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

35) H.C.L.M. Brăila nr. 151/31.03.2020 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. 
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36) H.C.L.M. Brăila nr. 152/31.03.2020 privind: Aprobarea novării contractelor de 

concesiune în contracte de vânzare-cumpărare, conform proceselor-verbale încheiate la data de 
17.02.2020 și 10.03.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 
4/2003 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

37) H.C.L.M. Brăila nr. 153/31.03.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
373,00 mp, situat în Brăila, str. Cazasului nr. 75,  NCP 93941, solicitanților MUCHE 
CONSTANTIN și MUCHE FLORIN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, 
proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” și o abținere. 
 

38) H.C.L.M. Brăila nr. 154/31.03.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
48,25 mp indiviz din suprafața de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Grădinarilor nr. 18A, NCP 
92411, solicitanților POPA ENACHE și POPA MARIOARA, teren pe care se află amplasate 
construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” 
și o abținere. 
 

39) H.C.L.M. Brăila nr. 155/31.03.2020 privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Apollo nr. 64, bl. F, sc. 1, et. 3, ap. 8 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

40) H.C.L.M. Brăila nr. 156/31.03.2020 privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 2, et. 1, ap. 23 - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
   

41) H.C.L.M. Brăila nr. 157/31.03.2020 privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 3, ap. 16 - Hotărârea a fost adoptată cu 
25 voturi „pentru”, domnul consilier Păun Dan nefiind prezent. 
 

42) H.C.L.M. Brăila nr. 158/31.03.2020 privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 2, et. 1, ap. 22 - Hotărârea a fost adoptată cu 
25 voturi „pentru”, domnul consilier Păun Dan nefiind prezent. 
 

43) H.C.L.M. Brăila nr. 159/31.03.2020 privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Salciei nr. 3, bl. A15, sc. 1, et. 3, ap. 8 - Hotărârea a fost adoptată cu 25 
voturi „pentru”, domnul consilier Păun Dan nefiind prezent. 

 
44) H.C.L.M. Brăila nr. 160/31.03.2020 privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 

situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 2, et. 2, ap. 14 - Hotărârea a fost adoptată cu 25 
voturi „pentru”, domnul consilier Păun Dan nefiind prezent. 
 

45) H.C.L.M. Brăila nr. 161/31.03.2020 privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 2, et. 3, ap. 16 - Hotărârea a fost adoptată cu 25 
voturi „pentru”, domnul consilier Păun Dan nefiind prezent. 
 

46) H.C.L.M. Brăila nr. 162/31.03.2020 privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr. 3, bl. A2, sc. 1, et. 2, ap. 6 - Hotărârea a fost adoptată cu 
25 voturi „pentru”, domnul consilier Păun Dan nefiind prezent. 
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47) H.C.L.M. Brăila nr. 163/31.03.2020 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 - Hotărârea a fost adoptată cu 25 
voturi „pentru”, domnul consilier Păun Dan nefiind prezent. 

 
48) H.C.L.M. Brăila nr. 164/31.03.2020 privind: Încetarea dreptului de folosinţă 

gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 
85422, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/30.05.2017 în favoarea doamnei VASILESCU 
(fostă STANCIU) CONSTANȚA – MIHAELA - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi 
„pentru”, domnul consilier Păun Dan nefiind prezent. 
 

49) H.C.L.M. Brăila nr. 165/31.03.2020 privind: Neexercitarea dreptului de 
preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul. Panait Istrati nr. 32, NCP 
10721 - Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 

50) H.C.L.M. Brăila nr. 166/31.03.2020 privind: Neexercitarea dreptului de 
preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C. A. Rosetti nr. 2 lot 2/1, 
apartamentul 8, NCP 18042-C4-U8 - Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 
abțineri. 
 

51) H.C.L.M. Brăila nr. 167/31.03.2020 privind: Neexercitarea dreptului de 
preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 68, NCP 81158 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 

52) H.C.L.M. Brăila nr. 168/31.03.2020 privind: Neexercitarea dreptului de 
preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Constantin Hepites nr. 11, 
NCP 75192 - Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 

53) H.C.L.M. Brăila nr. 169/31.03.2020 privind: Neexercitarea dreptului de 
preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 4, NCP 
3968 - Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 

54) H.C.L.M. Brăila nr. 170/31.03.2020 privind: Neexercitarea dreptului de 
preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Malului nr. 6, NCP 82693 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 

55) H.C.L.M. Brăila nr. 171/31.03.2020 privind: Neexercitarea dreptului de 
preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Malului nr. 29, NCP 13125  
- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 

56) H.C.L.M. Brăila nr. 172/31.03.2020 privind: Neexercitarea dreptului de 
preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 (teren în 
suprafață de 246,5 mp și construcții în suprafață de 165,27 mp, din care 72,58 mp parter – ap.1 + 
90,91 mp etaj – ap.2 + 1,75 mp WC), NCP 92427, NCP 11496 - Hotărârea a fost adoptată cu 
19 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 

57) H.C.L.M. Brăila nr. 173/31.03.2020 privind: Neexercitarea dreptului de 
preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 Corp C1 
(Lot 3) - NCP 11498 +parter Corp C2/2 (inclusiv cu Lot 1 – teren indiviz) + Lot 2/2 – NCP 92416 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
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58) H.C.L.M. Brăila nr. 174/31.03.2020 privind: Neexercitarea dreptului de 
preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Orientului nr. 36, NCP 
85226 - Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 

59) H.C.L.M. Brăila nr. 175/31.03.2020 privind: Aprobarea evaluării managementului 
Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

60) H.C.L.M. Brăila nr. 176/31.03.2020 privind: Aprobarea evaluării managementului 
Teatrului de Păpuși Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

61) H.C.L.M. Brăila nr. 177/31.03.2020 privind: Aprobarea evaluării managementului 
Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

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

 
62) H.C.L.M. Brăila nr. 178/31.03.2020 privind: Reluarea procedurii de selecție a 

membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE 
BRĂILA”, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 
648/31.10.2019 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că numirea domnului Rădulescu Neagu Adrian ca administrator 
provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” 
Brăila, în cadrul mandatului 2018 - 2022, s-a efectuat electronic prin vot secret, acesta obținând 
21 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul celor 23 voturi exprimate. Precizăm faptul că 
un număr de 3 consilieri locali nu și-au exprimat votul. 
 

63) H.C.L.M. Brăila nr. 179/31.03.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru 
concesionarea unor bunuri imobile situate în Perimetrele I și III aflate în administrarea R.A. 
”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în  
comisia de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri imobile situate în Perimetrele I și III aflate în 
administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA, s-a efectuat electronic prin vot 
secret, domnul consilier Dumitru Florin, obținând 22 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”, din 
totalul celor 23 voturi exprimate, iar domnul consilier Gojan Petru, obținând 22 voturi „pentru” și 
1 vot „împotrivă”, din totalul celor 23 voturi exprimate. Precizăm faptul că un număr de 3 consilieri 
locali nu și-au exprimat votul. 

 
64) H.C.L.M. Brăila nr. 180/31.03.2020 privind: Aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu: "UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA 
DOMICILIU" - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
65) H.C.L.M. Brăila nr. 181/31.03.2020 privind: Stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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66) H.C.L.M. Brăila nr. 182/31.03.2020 privind: Aprobarea programului de transport 

public local de călători prin curse regulate cu autobuze din Municipiul Brăila, prestat de 
societatea BRAICAR S.A. Brăila, pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României - 
Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”, domnul consilier 
Bașno Alexandru - Vlăduț nefiind prezent. 
 

67) H.C.L.M. Brăila nr. 183/31.03.2020 privind: Îndreptarea erorii materiale strecurată 
în cuprinsul art. 2 și în anexa la 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 25 voturi „pentru”, domnul consilier 
Bașno Alexandru - Vlăduț nefiind prezent. 

 
68) H.C.L.M. Brăila nr. 184/31.03.2020 privind: Completarea anexei la H.C.L.M. 

Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de 
Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe 
domeniul public începând cu anul 2020” - Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” și 
un vot „împotrivă”, doamna consilier Badiu Virginia – Loredana, nefiind prezentă. 
 

69) H.C.L.M. Brăila nr. 185/31.03.2020 privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna aprilie 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 

 
 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 
 

DRĂGAN ION  
 
 
 
 


