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      JUDEȚUL BRĂILA  
    MUNICIPIUL BRĂILA 
   SECRETAR GENERAL       
    Nr. 20063/07.08.2020 
 
 

M I N U T A 
 
 ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, DIN DATA DE 

07.08.2020, ORA 900 
 
 
 

În urma ședinței extraordinare, care s-a realizat printr-o platformă online de 
videoconferință, din cei 26 de consilieri în funcţie, s-a consemnat prezența a 22 de consilieri 
locali municipali, 4 consilieri lipsind motivat, respectiv: domnul consilier Bașno Alexandru – 
Vlăduț, domnul consilier Pricop Cristian – Florinel, doamna consilier Rădulescu Daniela – Elena 
și domnul consilier Tabarac Adrian. 

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 domnii consilieri locali municipali Traian Adrian și 
Pătărlăgeanu Valentin, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar 
S.A. Brăila privind: Menținerea acordării pe toată perioada derulării Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din 
Municipiul Brăila, a facilităților instituite prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010, cu modificările și 
completările ulterioare. 

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Ana Aslan     
nr. 19, NCP 10851, NCP   10851– C1, NCP 10851 – C2, NCP 10851 – C3.  

3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea 
acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire pe linia 
de hotar a imobilului situat în Brăila, str. Lanului nr. 9, tarlaua 24, parcela 229/2, lot 1, lot 3, lot 4, 
învecinat cu terenurile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.   
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
1) H.C.L.M. Brăila nr. 364/07.08.2020 privind: Încetarea de drept a mandatului de 

consilier local al Domnului BOTEA PETRE - BOGDAN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 
204 alin. (2) lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
2) H.C.L.M. Brăila nr. 365/07.08.2020 privind: Validarea mandatului de consilier local al 

Doamnei NOVAC - LECA MARIANA, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT - 
Organizația Județeană Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 NOTĂ: În acest moment, Consiliul Local Municipal Brăila are un număr de 27 consilieri în 
funcţie, fiind consemnată prezența celor 23 de consilieri locali municipali. 
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3) H.C.L.M. Brăila nr. 366/07.08.2020 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila         

nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa 
nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, cu modificările 
și completările ulterioare - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

4) H.C.L.M. Brăila nr. 367/07.08.2020 privind: Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la 
H.C.L.M. Brăila nr. 522/30.09.2019 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în 
Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea 
calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”, completată prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 562/31.10.2019 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

5) H.C.L.M. Brăila nr. 368/07.08.2020 privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. 
Brăila nr. 213/29.04.2020 referitoare la „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”, aprobarea contractului – cadru ce se va încheia între Agenția Națională pentru 
Locuințe și U.A.T. Municipiul Brăila, precum și a Notei conceptuale - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
 

Menționăm faptul că domnul consilier Pătărlăgeanu Valentin nu a votat. 
 
6) H.C.L.M. Brăila nr. 369/07.08.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 

Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd. Al.I.Cuza nr. 264, NCP 6568, NCP 6568 – 
C1 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

7) H.C.L.M. Brăila nr. 370/07.08.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 
Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd. Panait Istrati nr. 16 – teren 72,57 mp din 
suprafața totală de 362,88 mp, parter – 2 camere (2, 3), bucătărie (1), WC (6), magazie (7), cota 
de ½ din casa scării (4), 1/3 din holul (5), etaj – 2 camere (9,10), bucătărie (8), magazie (8), holul 
(11), cota de ½ din scara scării (4), 1/3 din holul (5) - NCP 77050, NCP 77050– C1, NCP 77050– 
C2, NCP 77050– C3, NCP 77050– C4, NCP 77050– C5 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

Menționăm faptul că doamna consilier Badiu Virgnia – Loredana nu a votat. 
 

8) H.C.L.M. Brăila nr. 371/07.08.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 
Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30, Corp C1 – lot 1 + Corp 
C1 (fost C2) – lot 2, NCP 15383, NCP 15383 – C1, NCP 80732, NCP 80732 – C1 - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

9) H.C.L.M. Brăila nr. 372/07.08.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 
Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Bastionului  nr. 8 (teren S= 203,65 mp + 
construcții S=105,86 mp), NCP 8352, NCP 8352 – C1, NCP 8352 - C2 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

10) H.C.L.M. Brăila nr. 373/07.08.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C.A. Rosetti nr. 24, NCP 89752 - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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11) H.C.L.M. Brăila nr. 374/07.08.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Citadelei nr. 3 (C2, C3, C4 + teren), NCP 
2807, NCP 2807 – C2, NCP 2807 - C3, NCP 2807 – C4 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

12) H.C.L.M. Brăila nr. 375/07.08.2020 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 unanimitate de voturi. 
 

13) H.C.L.M. Brăila nr. 376/07.08.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr. 1 (et. 4, et. 5, cameră 
troliu și pod) - Moara Violatos, NCP 191/5, NCP 191/6, NCP 191/1/6.1- Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

14) H.C.L.M. Brăila nr. 377/07.08.2020 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila         
nr. 278/27.07.2016 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal 
Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI 
TÂRGURILOR S.A. BRĂILA”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 133/30.03.2017 - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Menţionăm că desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila, în 
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, s-a 
efectuat electronic prin vot secret, domnul consilier Neta Marian, obținând  20 voturi „pentru” și 2 
voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 voturi exprimate. 
 

15) H.C.L.M. Brăila nr. 378/07.08.2020 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila         
nr. 273/27.07.2016 referitoare la „Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a 
Municipiului Brăila” - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Menţionăm că desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila, în 
Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Brăila, s-a efectuat electronic prin vot secret, 
domnul consilier Popescu Răzvan, obținând  20 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul 
celor 22 voturi exprimate. 
 

16) H.C.L.M. Brăila nr. 379/07.08.2020 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila         
nr. 274/27.07.2016 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, 
în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor 
proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete 
medicale” - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Menţionăm că desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila, ca 
membru supleant în Comisia de contestaţie, s-a efectuat electronic prin vot secret, doamna 
consilier Novac – Leca Mariana, obținând  20 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul 
celor 22 voturi exprimate. 
 

17) H.C.L.M. Brăila nr. 380/07.08.2020 privind: Menținerea acordării pe toată perioada 
derulării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin 
curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila, a facilităților instituite prin H.C.L.M. Brăila    
nr. 223/14.07.2010, cu modificările și completările ulterioare - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 



 4

 
 
 
 
18) H.C.L.M. Brăila nr. 381/07.08.2020 privind:  Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Ana Aslan nr. 19, NCP 10851, NCP 
10851– C1, NCP 10851 – C2, NCP 10851 – C3 -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

 
19) H.C.L.M. Brăila nr. 382/07.08.2020 privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 

Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire pe linia de hotar a imobilului situat 
în  Brăila, str. Lanului nr. 9, tarlaua 24, parcela 229/2, lot 1, lot 3, lot 4, învecinat cu terenurile ce 
aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 
 

DRĂGAN ION  
 
 

 
 

  


