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     JUDEȚUL BRĂILA  
    MUNICIPIUL BRĂILA 
   SECRETAR GENERAL       
    Nr. 17963/20.07.2020 
 

 

M I N U T A 

 

 ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, DIN DATA DE 

20.07.2020, ORA 900 

 
 

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 celor 27 de consilieri locali municipali. 

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, de pe proiectul 
ordinii de zi inițial prezentat, s-au retras proiectele de hotărâri de la punctele 15 și 23: 

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: Desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie 
pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 6.506 mp, situat în Perimetrul I aflat în 
administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila. 

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Numirea 
domnului Seciu Ciprian Mircea și a domnului Beliciu Iulian ca membri în Consiliul de 
Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 
2018 - 2022. 

3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea duratei 
de închiriere pe o perioadă de 4 ani și scutirea de la plata chiriei pentru spațiul cu altă destinație 
decât aceea de locuință, situat în Brăila, Piața Traian nr. 7, atribuit Asociației Foștilor Deținuți 
Politic, Deportaților și Refugiaților – Brăila prin H.C.L.M. Brăila nr. 57/31.03.2006. 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea 
H.C.L.M. Brăila nr.356/18.07.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice 
Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții <Eficientizare 
energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”>. 

5. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Evaluarea finală 
a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe 
perioada 2016 – 2020, la Casa de Cultură a Municipiului Brăila. 

6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alipirea terenului 
ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

1) H.C.L.M. Brăila nr. 313/20.07.2020 privind: Modificarea anexei la H.C.L.M.                          
nr. 66/20.02.2020, referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul 
anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 
2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
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2) H.C.L.M. Brăila nr. 314/20.07.2020 privind: Rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
3) H.C.L.M. Brăila nr. 315/20.07.2020 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE 
LOCALĂ BRĂILA,  pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
4) H.C.L.M. Brăila nr. 316/20.07.2020 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI 
ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA,  pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 25 
voturi „pentru”. 
 Precizăm faptul că doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena și domnul consilier 
Păun Dan nu au votat. 

 
5) H.C.L.M. Brăila nr. 317/20.07.2020 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. 

 
6) H.C.L.M. Brăila nr. 318/20.07.2020 privind: Rectificarea bugetului general centralizat 

al Municipiului Brăila, pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 
abțineri. 
  

7) H.C.L.M. Brăila nr. 319/20.07.2020 privind: Aprobarea execuţiei bugetului general 
centralizat al Municipiului Brăila la 30.06.2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi 
„pentru” și 5 abțineri. 

 
8) H.C.L.M. Brăila nr. 320/20.07.2020 privind: Modificarea temporară a Organigramei și 

a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
9) H.C.L.M. Brăila nr. 321/20.07.2020 privind: Aprobarea ”Raportului privind stadiul 

realizării până la data de 30.06.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în 
Municipiul Brăila” - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”. 

 
10) H.C.L.M. Brăila nr. 322/20.07.2020 privind: Atestarea modificării și completării 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brăila - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
11) H.C.L.M. Brăila nr. 323/20.07.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 

bunului denumit generic „Parc Monument”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului 
Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G4 - 
„Parcuri publice, zone de agrement”, poziția nr. 1, conform documentației cadastrale - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
12) H.C.L.M. Brăila nr. 324/20.07.2020 privind: Trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la poziţiile nr. 1.1, 1.2, 1.22, 1.23, 2 parțial, 3.1 
parțial și 3.2 parțial  – Cap. G Subcapitolul G9 - „Semafoare și indicatoare de circulație” și 
a bunurilor înscrise la poziția nr.21 parțial – Cap. G Subcapitolul G8 ”Fântâni publice”, în 
vederea scoaterii din funcțiune și casare, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, 
actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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13) H.C.L.M. Brăila nr. 325/20.07.2020 privind: Transmiterea în administrarea Serviciului 

de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unui bun public – loc de joacă, 
înscris în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu 
modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă 
și parcări”, poziția nr. 351 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
14) H.C.L.M. Brăila nr. 326/20.07.2020 privind: Modificarea Regulamentului cu privire 

la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul 
Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 508/30.09.2019 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
  

15) H.C.L.M. Brăila nr. 327/20.07.2020 privind: Completarea H.C.L.M. nr. 
244/29.05.2020 referitoare la <Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și 
demolării, a corpului de construcție C3 în suprafață de 33,00 mp din imobilul situat în Municipiul 
Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 190, Grădinița cu program normal nr. 18 (structură a 
Grădiniței cu program săptămânal nr. 49), în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară> - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
16) H.C.L.M. Brăila nr. 328/20.07.2020 privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 

245/29.05.2020, referitoare la <Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și 
demolării, a construcțiilor C4 – coș fum, în suprafață de 6,49 mp și C9 - șopron, în suprafață de 
17,32 mp, situate în Municipiul Brăila,  str. Plantelor nr. 13-17, Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, 
în vederea radierii acestora din Cartea funciară> - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

 
17) H.C.L.M. Brăila nr. 329/20.07.2020 privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 

246/29.05.2020, referitoare la <Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și 
demolării a corpului de construcție C2 – intrare elevi, în suprafață de 12,00 mp din imobilul situat 
în Municipiul Brăila, Aleea Cutezătorilor nr. 2, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, în vederea 
radierii acestuia din Cartea Funciară> - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
18) H.C.L.M. Brăila nr. 330/20.07.2020 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. 

 
19) H.C.L.M. Brăila nr. 331/20.07.2020 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. 

 
20) H.C.L.M. Brăila nr. 332/20.07.2020 privind: Închirierea prin încredințare directă a 

unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat 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. 
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21) H.C.L.M. Brăila nr. 333/20.07.2020 privind: Închirierea prin încredințare directă a 
unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unor 
terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
22) H.C.L.M. Brăila nr. 334/20.07.2020 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 

constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 950,00 mp 
situat în Municipiul Brăila, str. Mare nr. 35, NCP 91492, pentru realizarea unui obiectiv economic 
- Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
23) H.C.L.M. Brăila nr. 335/20.07.2020 privind: Aprobarea novării contractelor de 

concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la 
data de 13.07.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003 
- Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

Menționăm faptul că doamna consilier Lungu Florica nu a participat la deliberarea și votul 
asupra proiectului de hotărâre. 
 

24) H.C.L.M. Brăila nr. 336/20.07.2020 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. 

 
25) H.C.L.M. Brăila nr. 337/20.07.2020 privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în 

conținutul anexei nr. 1.131 la  H.C.L.M. Brăila nr. 288/30.06.2020 - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
26) H.C.L.M. Brăila nr. 338/20.07.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
17,00 mp, indiviz din suprafața de 1.893,00 mp situat în Brăila, Calea Galați nr. 21, NCP 87836, 
solicitantului RASU OCTAVIAN - CRISTIAN, proprietar al apartamentului nr. 2 din construcția 
C2, al unei suprafețe de 0,80 mp din construcția C4 și al unei suprafețe de 37,70 mp indiviz din 
suprafața totală de 1.893,00 mp - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
27) H.C.L.M. Brăila nr. 339/20.07.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de   
400,00 mp, indiviz din suprafața de 1.160,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați nr. 357A, NCP 
91165, solicitanților VÂNĂTORU CEZAR și VÂNĂTORU COCULEANA, teren pe care se află 
amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
28) H.C.L.M. Brăila nr. 340/20.07.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Albastră nr. 2, NCP 1066 - Hotărârea a 
fost adoptată cu 21 voturi „pentru” și 6 abțineri. 

 
29) H.C.L.M. Brăila nr. 341/20.07.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere  nr. 2, NCP 72646 - Hotărârea 
a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
30) H.C.L.M. Brăila nr. 342/20.07.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 8 (teren indiviz, ap. 6 din 
construcția C1, ap. 3 din construcția C2 și ap. 2 din construcția C3), NCP 5917, NCP 88505-C1, 
NCP 88505-C2, NCP 88505-C3 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 
abțineri. 
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31)  H.C.L.M. Brăila nr. 343/20.07.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cojocari  nr. 17 (teren indiviz S = 31,5 
mp + ap.2 din construcția C1, S = 37,69 mp), NCP 79340 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 
voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
32) H.C.L.M. Brăila nr. 344/20.07.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 17A (parter ap.4 + ap.5), 
NCP 83809 – C3 – U4, NCP 83809 – C3 – U5 - Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi 
„pentru” și 7 abțineri. 
 Precizăm faptul că doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena nu a votat. 

 
33) H.C.L.M. Brăila nr. 345/20.07.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr.1 și nr.2 – teren în 
suprafață de 31% din S = 552 mp + 887 mp + 1154 mp, NCP 2213, NCP 191, NCP 7982 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
34) H.C.L.M. Brăila nr. 346/20.07.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 7 (2 camere, oficiu, hol, 
bucătărie, WC, beci împreună cu cota indiviză de 11,46% din suprafața de folosință comună și 
teren indiviz), NCP 80753 -  Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 Precizăm faptul că doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena nu a votat. 

 
35) H.C.L.M. Brăila nr. 347/20.07.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 8, teren și construcțiile 
C1, C2 (U1+U2), C3, C4 (U1), C5 și C6 - NCP 17256, NCP 17256-C1,  NCP 17256-C2, NCP 
17256-C3, NCP 17256-C4, NCP 17256-C5 și NCP 17256-C6 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 
voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
36) H.C.L.M. Brăila nr. 348/20.07.2020 privind: Scoaterea la licitație publică a bunului 

denumit generic „Punct termic”, în vederea închirierii imobilului compus din construcția C6 – 
punct termic (PT 5 Dorobanți), cu o suprafață construită la sol de 298,00 mp și terenul aferent în 
suprafață de 298,00 mp indiviz din suprafața totală de  2.629,00 mp, imobil ce aparține 
domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Școlilor nr. 43 – str. Mihai Bravu nr. 
161, pentru desfășurarea de activități economice, în urma schimbării de destinație - Hotărârea a 
fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 Precizăm faptul că domnul consilier Pătărlăgeanu Valentin nu a votat. 
 Menționăm faptul că desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca 
membri titulari, în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilului din Brăila, 
str. Școlilor nr. 43 – str. Mihai Bravu nr. 161, s-a efectuat prin vot secret, domnul consilier Goanță 
Adrian Mihai, obținând 23 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi 
exprimate, iar domnul consilier Gojan Petru obținând 23 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din 
totalul celor 25 voturi exprimate. 

De asemenea, precizăm faptul că desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal 
Brăila, ca membri supleanți, în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea 
imobilului din Brăila, str. Școlilor nr. 43 – str. Mihai Bravu nr. 161, s-a efectuat prin vot secret, 
domnul consilier Caranica George – Marius, obținând 23 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, 
din totalul celor 25 voturi exprimate, iar domnul consilier Pătărlăgeanu Valentin, obținând 22 
voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate. 
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37) H.C.L.M. Brăila nr. 349/20.07.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 4.831 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei 
Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 
 Precizăm faptul că domnul consilier Botea Petre - Bogdan nu a votat. 

 
 Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în  
comisia de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 4.831 mp, situat în 
Perimetrul I, aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat electronic 
prin vot secret, doamna consilier Badiu Virginia - Loredana, obținând 20 voturi „pentru” și 5 
voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate, iar domnul consilier Neta Marian,  
obținând 23 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate.  

 
38) H.C.L.M. Brăila nr. 350/20.07.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 750 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei 
Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 

  Precizăm faptul că domnul consilier Botea Petre - Bogdan nu a votat. 
 Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în  
comisia de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 750 mp, situat în 
Perimetrul II, aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat 
electronic prin vot secret, domnul consilier Caranica George - Marius, obținând 22 voturi 
„pentru” și 3 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate, iar domnul consilier Popescu 
Răzvan,  obținând 23 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate.  

 
39) H.C.L.M. Brăila nr. 351/20.07.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 900 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei 
Autonome „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 unui bun imobil, în suprafață de 900 mp, situat în 
Perimetrul II, aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat 
electronic prin vot secret, domnul consilier Dumitru Florin, obținând 22 voturi „pentru” și 3 voturi 
„împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate, iar domnul consilier Neta Marian,  obținând 23 
voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate.  

 
40) H.C.L.M. Brăila nr. 352/20.07.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 1.050 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei 
Autonome „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 unui bun imobil, în suprafață de 1.050 mp, 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 21 voturi 
„pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate, iar doamna consilier Voineag 
Cristiana,  obținând 23 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate.  
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41) H.C.L.M. Brăila nr. 353/20.07.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 1.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei 
Autonome „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 unui bun imobil, în suprafață de 1.000 mp, situat în 
Perimetrul II, aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat 
electronic prin vot secret, domnul consilier Gojan Petru, obținând 24 voturi „pentru” și un vot 
„împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate, iar doamna consilier Neacșu Cornelia,  
obținând 23 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate.  

 
42) H.C.L.M. Brăila nr. 354/20.07.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 2.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei 
Autonome „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 unui bun imobil, în suprafață de 2.000 mp, situat în 
Perimetrul II, aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat 
electronic prin vot secret, domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen, obținând 21 voturi „pentru” 
și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate, iar doamna consilier Lungu Florica,  
obținând 22 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate.  

 
43) H.C.L.M. Brăila nr. 355/20.07.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 5.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei 
Autonome „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 unui bun imobil, în suprafață de 5.000 mp, situat în 
Perimetrul II, aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat 
electronic prin vot secret, domnul consilier Goanță Adrian – Mihai, obținând 24 voturi „pentru” și 
un vot „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate, iar domnul consilier Păun Dan,  obținând 
20 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate.  

 
44) H.C.L.M. Brăila nr. 356/20.07.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 115.300 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei 
Autonome „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 unui bun imobil, în suprafață de 115.300 mp, situat în 
Perimetrul II, aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat 
electronic prin vot secret, doamna consilier Badiu Virginia - Loredana, obținând 20 voturi 
„pentru” și 5 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate, iar domnul consilier Popescu 
Răzvan,  obținând 22 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate.  

 
45) H.C.L.M. Brăila nr. 357/20.07.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 6.506 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei 
Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 



 8 

  Precizăm faptul că doamna consilier Badiu Virginia - Loredana nu a votat. 
 Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în  
comisia de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 5.000 mp, situat în 
Perimetrul II, aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat 
electronic prin vot secret, domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen, obținând 21 voturi „pentru” 
și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate, iar domnul consilier Pătărlăgeanu 
Valentin, obținând 22 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate.  
 

46) H.C.L.M. Brăila nr. 358/20.07.2020 privind: Numirea domnului Seciu Ciprian Mircea 
și a domnului Beliciu Iulian ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome 
„Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 – 2022 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 25 voturi „pentru” și o abținere. 
  Precizăm faptul că doamna consilier Badiu Virginia - Loredana nu a votat. 
 Menționăm faptul că numirea domnului Seciu Ciprian Mircea și a domnului Beliciu 
Iulian ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei 
Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 – 2022, s-a efectuat electronic prin vot secret, domnul 
Seciu Ciprian Mircea, obținând  voturi 20 „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 24 
voturi exprimate, iar domnul Beliciu Iulian, obținând 20 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din 
totalul celor 24 voturi exprimate.  

 
47) H.C.L.M. Brăila nr. 359/20.07.2020 privind: Stabilirea duratei de închiriere pe o 

perioadă de 4 ani și scutirea de la plata chiriei pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de 
locuință, situat în Brăila, Piața Traian nr. 7, atribuit Asociației Foștilor Deținuți Politic, 
Deportaților și Refugiaților – Brăila prin H.C.L.M. Brăila nr. 57/31.03.2006 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”.  

Precizăm faptul că doamna consilier Badiu Virginia - Loredana nu a votat. 
 
48) H.C.L.M. Brăila nr. 360/20.07.2020 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila 

nr.356/18.07.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) 
și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții <Eficientizare energetică 
Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”> - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

 
49) H.C.L.M. Brăila nr. 361/20.07.2020 privind: Evaluarea finală a managementului 

instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 – 2020, 
la Casa de Cultură a Municipiului Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
50) H.C.L.M. Brăila nr. 362/20.07.2020 privind: Alipirea terenului ce aparţine domeniului 

privat al Municipiului Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
51) H.C.L.M. Brăila nr. 363/20.07.2020 privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

luna august 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 

 
     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 

 

DRĂGAN ION  

 

 
 


