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      JUDEȚUL BRĂILA  
    MUNICIPIUL BRĂILA 
   SECRETAR GENERAL       
   Nr. 10501/29.04.2020 
 

 

M I N U T A 
 

 ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, DIN DATA DE 
29.04.2020, 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 de consilieri locali municipali, iar 
prezența domnului Boșneag Sorin - Eugen fost consemnată începând cu dezbaterea punctului 4 
de pe ordinea de zi. 

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: Rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020. 

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 
2020. 

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea 
bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2020. 

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea, etapa a II - a>. 

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea 
acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări specifice de refacere 
a căii de rulare la trecerea la nivel peste C.F. fir II Brăila –Galați, în zona Calea Galați Km 5. 

 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
1) H.C.L.M. Brăila nr. 191/29.04.2020 privind: Aprobarea execuţiei bugetului general 

centralizat al Municipiului Brăila la 31.03.2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi 
„pentru” și 6 abțineri. 

 
2) H.C.L.M. Brăila nr. 192/29.04.2020 privind: Completarea art.13 din Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin 
H.C.L.M. nr. 574/31.10.2019 și completat prin H.C.L.M. nr. 117/31.03.2020 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

3) H.C.L.M. Brăila nr. 193/29.04.2020 privind: Aprobarea ”Raportului privind 
stadiul realizării până la data de 31.03.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în 
Municipiul Brăila” - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”. 

 



 2

 
4) H.C.L.M. Brăila nr. 194/29.04.2020 privind: Aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al serviciului social de zi „Centrul Comunitar Bunici și Nepoți” 
situat în Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17, aflat în administrarea Direcției de Asistență 
Socială Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
5) H.C.L.M. Brăila nr. 195/29.04.2020 privind: Aprobarea listei de priorități, pentru 

anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințele din fondul locativ de stat, altele decât cele 
sociale, care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
6) H.C.L.M. Brăila nr. 196/29.04.2020 privind: Acordarea unui stimulent financiar 

pentru nou-născuții din Municipiul Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” și o 
abținere. 

Menționăm faptul că doamna consilier Badiu Virginia - Loredana nu a fost conectată la 
platforma online.  

 
7) H.C.L.M. Brăila nr. 197/29.04.2020 privind: Avizarea modificării și completării unor 

anexe și a formei – actualizate - a Caietelor de Sarcini ale activităților de captare a apei brute, de 
tratare a apei brute, de transport a apei brute și a apei potabile, de înmagazinare a apei potabile 
și de distribuție a apei potabile, a Caietelor de Sarcini ale activităților de colectare, transport, 
evacuare și epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice de la Utilizatorii 
din Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila - Hotărârea a fost adoptată 
cu 19 voturi „pentru” și 6 abțineri. 

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

 
8) H.C.L.M. Brăila nr. 198/29.04.2020 privind: Aprobarea Documentației de Avizare 

Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
<Modernizare străzi Cartier Comorofca> - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” 
și 7 abțineri. 
 

9) H.C.L.M. Brăila nr. 199/29.04.2020 privind: Aprobarea proiectului <Modernizare 
transport electric Șos. Baldovinești>, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico - 
economici - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 

10) H.C.L.M. Brăila nr. 200/29.04.2020 privind: Aprobarea proiectului <Modernizare 
transport electric Calea Galați> și a cheltuielilor legate de proiect - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
 

11) H.C.L.M. Brăila nr. 201/29.03.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare a 
bunului denumit generic „Calea Galați”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului 
Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția 
nr.162, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020 - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

12) H.C.L.M. Brăila nr. 202/29.04.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare a 
bunului denumit generic „Șoseaua Focșani”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului 
Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr. 
158, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor  nr. 39993/12.12.2019 - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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13) H.C.L.M. Brăila nr. 203/29.04.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare și 

valorilor de inventar 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.331, 348, 349 și 351, conform documentațiilor 
cadastrale și rapoartelor de evaluare- Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

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

14) H.C.L.M. Brăila nr. 204/29.04.2020 privind: Completarea Capitolului G, 
Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflat în Inventarul domeniului 
public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila  nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile         
nr. 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 și 416, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor 
de evaluare - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

15) H.C.L.M. Brăila nr. 205/29.04.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic ”Grădinița cu program normal nr.40” situat în Municipiul Brăila,  str. 
Celulozei nr. 13, bl.B3, ap.1, 2 și 3, 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. 43, conform raportului 
de evaluare - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

16) H.C.L.M. Brăila nr. 206/29.04.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic <Grădinița cu program săptămânal nr. 10 „Roua Dimineții”> situat în 
Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 64, 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. 19, conform procesului 
- verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/16.12.2019, completat cu procesul - verbal de 
stingere a remedierilor din 17.03.2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

17) H.C.L.M. Brăila nr. 207/29.04.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare a 
bunului denumit generic „Statuia Domnitorului Vlaicu – Vladislav Vodă”, înscris în Inventarul 
domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la 
Capitolul K - „Statui și monumente”, poziția nr.39, conform procesului verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 31386/30.09.2019 - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”,   
1 vot „împotrivă” și o abținere. 
 

18) H.C.L.M. Brăila nr. 208/29.04.2020 privind: Trecerea bunului imobil „PT 5 
Dorobanți” din anexa nr.1 în anexa nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la 
„Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, 
preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”- Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

19) H.C.L.M. Brăila nr. 209/29.04.2020 privind: Exprimarea acordului Municipiului 
Brăila pentru vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix „Ponton de acostare” cu număr de 
inventar 2029, al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară 
Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că domnul consilier Păun Dan nu a participat la deliberarea și votul 
asupra proiectului de hotărâre. 
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20) H.C.L.M. Brăila nr. 210/29.04.2020 privind: Perfectarea unui act adițional la 
contractul de închiriere nr.90/02.10.2009, încheiat între Municipiul Brăila și Telekom România 
Communications S.A., ca urmare a desființării unor echipamente Tc - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
21) H.C.L.M. Brăila nr. 211/29.04.2020 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. 

 
22) H.C.L.M. Brăila nr. 212/29.04.2020 privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea 

unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

23) H.C.L.M. Brăila nr. 213/29.04.2020 privind: Aprobarea Studiului de oportunitate, 
dezmembrarea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Cartier Lacu 
Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39 și transmiterea parcelei nr. 5, în 
suprafață de 10878,00 mp către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii unui 
număr de 80 unități locative - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

24) H.C.L.M. Brăila nr. 214/29.04.2020 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. 
 

25) H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.04.2020 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. 
 

26) H.C.L.M. Brăila nr. 216/29.04.2020 privind: Prelungirea termenului contractelor de 
concesiune, care expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 de ani - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”. 
 

27) H.C.L.M. Brăila nr. 217/29.04.2020 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. 
 

28) H.C.L.M. Brăila nr. 218/29.04.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
32,00 mp indiviz din suprafața de 376,00 mp, situat în Brăila, str. Plevna nr. 140, NCP 80713, 
solicitanților BRATU LAURA și BRATU ION, teren pe care se află apartamentul nr. 1 din 
construcția C1, construcția C2 și construcția C8, proprietatea acestora - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru” și o abținere. 

 
 



 5

 
29) H.C.L.M. Brăila nr. 219/29.04.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 9, NCP 78033, solicitanților MOTOC LAURENȚIU 
VALENTIN și MOTOC ALINA - VICTORIȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1,  
proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” și o abținere. 

 
30) H.C.L.M. Brăila nr. 220/29.04.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
75,00 mp, situat în Brăila, Șos. Focșani nr. 115B, NCP 94986, solicitanților UȚĂ SĂNDEL și UȚĂ 
DANIELA - TIȚA, în vederea extinderii construcției situate pe terenul din Șos. Focșani nr. 115A - 
Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” și o abținere. 
 

31) H.C.L.M. Brăila nr. 221/29.04.2020 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 
unanimitate de voturi. 
 

32) H.C.L.M. Brăila nr. 222/29.04.2020 privind: Neexercitarea dreptului de 
preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Piața Traian nr. 18 - 22, bl.B6 – 
B7, parter (spațiu comercial + teren indiviz), NCP 70546 – C1 - U2 - Hotărârea a fost adoptată 
cu 21 voturi „pentru” și 6 abțineri. 
 

33) H.C.L.M. Brăila nr. 223/29.04.2020 privind: Aprobarea înființării unei autogări de 
către societatea CAVMARIO TRANS S.R.L., în locația situată în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu 
Sărat nr. 86 – 86 bis - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

34) H.C.L.M. Brăila nr. 224/29.04.2020 privind: Aprobarea Planului Local de Acțiune 
pe anul 2020, pentru aplicarea  Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor 
români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020, la nivelul Municipiului Brăila - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

35) H.C.L.M. Brăila nr. 225/29.04.2020 privind: Acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la 
COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A. - Hotărârea a fost adoptată 
cu 16 voturi „pentru” și 9 „împotrivă”. 

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

36) H.C.L.M. Brăila nr. 226/29.04.2020 privind: Declanșarea procedurii pentru selecția 
membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII „ECO” S.A. BRĂILA, mandatul 2018 – 
2022, pentru 2 posturi vacante - Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 9 abțineri. 

 
37) H.C.L.M. Brăila nr. 227/29.04.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru 
concesionarea unui bun imobil situat în perimetrul II aflat în administrarea R.A. 
”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi.  

Precizăm faptul că dnul consilier Boșneag Sorin – Eugen nu a fost conectat la platforma 
online.  
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Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în  
comisia de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil situat în perimetrul II aflat în 
administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA, s-a efectuat electronic prin vot 
secret, domnul consilier Petrescu Eduard – Herera, obținând 22 voturi „pentru” și un vot 
„împotrivă”, din totalul celor 23 voturi exprimate, iar doamna consilier Neacșu Cornelia, obținând 
22 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”, din totalul celor 23 voturi exprimate. Precizăm faptul că un 
număr de 3 consilieri locali nu și-au putut exprima votul din motive tehnice. 
 

38) H.C.L.M. Brăila nr. 228/29.04.2020 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

Precizăm faptul că dnul consilier Boșneag Sorin – Eugen nu a fost conectat la platforma 
online.  
 

39) H.C.L.M. Brăila nr. 229/29.04.2020 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

Precizăm faptul că dnul consilier Boșneag Sorin – Eugen nu a fost conectat la platforma 
online.  
 

40) H.C.L.M. Brăila nr. 230/29.04.2020 privind: Rectificarea bugetului general 
centralizat al municipiului Brăila pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

Precizăm faptul că dnul consilier Boșneag Sorin – Eugen nu a fost conectat la platforma 
online.  
 

41) H.C.L.M. Brăila nr. 231/29.04.2020 privind: Aprobarea Documentației de Avizare 
Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
<Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea, etapa a II - a> - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

Precizăm faptul că dnul consilier Boșneag Sorin – Eugen nu a fost conectat la platforma 
online.  

 
42) H.C.L.M. Brăila nr. 232/29.04.2020 privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 

Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări specifice de refacere a căii de rulare la trecerea 
la nivel peste C.F. fir II Brăila –Galați, în zona Calea Galați Km 5 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

Precizăm faptul că dnul consilier Boșneag Sorin – Eugen nu a fost conectat la platforma 
online.  

 
43) H.C.L.M. Brăila nr. 233/29.04.2020 privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru luna mai 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Precizăm faptul că dnul consilier Boșneag Sorin – Eugen nu a fost conectat la platforma 

online.  
 
 

 
     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 

 
DRĂGAN ION  

 
 


