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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Brăila 
 din data de 07.08.2020, ora 09:00  

 
 
  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (3) lit. b) și alin. (5)      
lit. a^1) și a^2) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila nr. 2405/03.08.2020 a 
fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Brăila. 
 În urma votului dumneavoastră, prin H.C.L.M. Brăila nr. 363/20.07.2020 a fost ales ca 
preşedinte de şedinţă pentru luna august 2020, domnul Traian Adrian, pe care îl invit să 
preia conducerea lucrărilor şedinţei. 

 
Domnul Traian Adrian, Preşedinte de şedinţă:  

 Doamnelor şi domnilor consilieri, domnule Primar, doamnelor şi domnilor invitaţi, vă 
asigur că lucrările prezentei şedinţe se vor desfăşura în conformitate cu art. 137 din O.U.G.            
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest 
sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul 
General al Municipiului Brăila, din cei 26 de consilieri în funcție sunt prezenţi 22 consilieri, 
lipsesc motivat domnii consilieri Bașno Alexandru – Vlăduț,  Pricop Cristian – Florinel, 
Tabarac Adrian și Rădulescu Daniela - Elena, şedinţa fiind legal constituită. Precizăm că 
domnul Botea Petre – Bogdan a renunțat la mandatul de consilier local municipal. 

 
Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
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, se 
suplimentează proiectul ordinii de zi inițial prezentat, cu 3 noi proiecte de hotărâri, respectiv: 

 
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. 

Se supune introducerea pe odinea de zi a acestui proiect: 
– Cine este pentru? 
– Cine se abţine? 
– Cine este împotrivă? 
Cu 19 de voturi ”pentru” proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Domnii consilieri 

Caranica George – Marius, Bucur Claudia și Voineag Cristiana nu au participat la vot. 

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. 

Se supune introducerea pe odinea de zi a acestui proiect: 
– Cine este pentru? 
– Cine se abţine? 
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– Cine este împotrivă? 
Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Domnii consilieri 

Caranica George – Marius și Neta Marian nu au participat la vot. 
 

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.   

Se supune introducerea pe odinea de zi a acestui proiect: 
– Cine este pentru? 
– Cine se abţine? 
– Cine este împotrivă? 
Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Domnii consilieri 

Caranica George – Marius și Neta Marian nu au participat la vot. 

Domnul consilier Sîrbu Constantin: 
Noi, grupul P.N.L., așteptam ca această ședință extraordinară să conțină și proiectul 

cu ajutorul de minimis, pe care toți investitorii și oamenii de afaceri din Brăila îl așteaptă. În 
ce stadiu se află acest proiect? Așteptăm să avem o comunicare de genul ”proiectul este în 
faza de...”. Domnule Secretar, poate știți ceva.  

 
Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Proiectul de hotărâre este în continuare în faza de avizare la Consiliul Concurenței și 

de îndată ce vom primi punctul de vedere vom veni cu acest proiect în dezbatere publică și la 
comisiile de specialitate ale Consiliului Local. 

 
Domnul consilier Sîrbu Constantin: 
Mulțumesc! 
 
Domnul Traian Adrian, Preşedinte de şedinţă:  
Doamnelor şi domnilor consilieri, aşa cum aţi luat la cunoştinţă prin convocarea făcută, 

vă propun spre aprobare proiectul ordinii de zi. 
 

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
2)  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea 

mandatului de consilier local al Doamnei NOVAC - LECA MARIANA, membru al 
PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT - Organizația Județeană Brăila. 

 
3) Depunerea jurământului 
 
4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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 
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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.  

 
6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, 
Bd. Al.I.Cuza      nr. 264, NCP 6568, NCP 6568 – C1.  

 
8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, 
str. C.A. Rosetti nr. 24, NCP 89752.  

 
12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
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15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea 

H.C.L.M. Brăila nr. 273/27.07.2016 referitoare la „Modificarea componenţei Comisiei Locale 
de Ordine Publică a Municipiului Brăila”.  

 
17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”.  

 
18) 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. 
 

19) 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.  

 
20) 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.   

Se supune la vot ordinea de zi cu modificările propuse: 
– Cine este pentru? 
– Cine se abţine? 
– Cine este împotrivă? 
Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. 

 
Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuții? 
Nefiind obiecţii sau alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
– Cine este pentru? 
– Cine se abţine? 
– Cine este împotrivă? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila privind: Validarea mandatului de consilier local al 
Doamnei NOVAC - LECA MARIANA, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT - 
Organizația Județeană Brăila. 
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Discuții? 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
La acest proiect de hotărâre ați avut transmise materialele. De asemenea acestea au 

fost transmise și către Comisia de Validare, care are următoarea componență: 

CIOCAN DOINIȚA    - PREŞEDINTE 
TRAIAN ADRIAN    - SECRETAR 
PĂUN DAN     - MEMBRU 
IONIȚĂ ION - SORIN   - MEMBRU 
CARANICA GEORGE – MARIUS  - MEMBRU  

Comisia a procedat la examinarea documentelor consilierului ales de pe lista 
supleanţilor, propus pentru a ocupa locul devenit vacant, documente ce au fost transmise în 
format electronic, şi au întocmit procesul–verbal, în conformitate cu prevederile art. 31 din 
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 
597 alin. (2) lit e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5) din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, validarea sau invalidarea se 
face cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.  

Dau cuvântul doamnei Ciocan Doinița, preşedintele Comisiei de validare, pentru a 
prezenta procesul–verbal cuprinzând propunerea de validare a mandatului de consilier local 
al doamnei NOVAC – LECA MARIANA. 

  
Doamna Viceprimar Ciocan Doinița, preşedintele Comisiei de validare: 

Astăzi, 07.08.2020, Comisia de validare a Consiliului Local Municipal Brăila, întrunită 
prin mijloace de comunicare la distanță, în următoarea componenţă:  
 1).Ciocan Doinița   - Preşedinte 
 2).Traian Adrian   - Secretar 
 3).Păun Dan    - Membru 
 4).Ioniță Ion – Sorin   - Membru 
 5).Caranica George – Marius  - Membru, 
în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare coroborate cu art. 597 alin. (2) lit e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a examinat documentele 
prezentate şi a constatat următoarele: 
 Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 364/07.08.2020, s-a luat act de 
încetarea de drept a mandatului de consilier local municipal al domnului Botea Petre – 
Bogdan. 
 Verificând documentele de la alegerile locale din data de 05.06.2016, puse la 
dispoziţie de Secretarul General al Municipiului Brăila s-au constatat următoarele: 
Conform buletinului de vot, pe lista candidaţilor Partidului Național Democrat – Organizația 
Județeană Brăila, următorul membru supleant este doamna NOVAC – LECA MARIANA, fapt 
confirmat prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 18672/24.07.2020 a 
Partidului Național Democrat – Organizația Județeană Brăila. 

În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, comisia constată că, au fost respectate dispoziţiile legale în 
domeniu şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună 
validarea mandatului de consilier local al doamnei Novac – Leca Mariana, membru al 
Partidului Național Democrat – Organizația Județeană Brăila. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în 3 (trei) exemplare.  
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Domnul Traian Adrian, Preşedinte de şedinţă:  
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
O invit pe doamna Novac – Leca Mariana să depună jurământul. 
 
Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Este un moment solemn prin care componența consiliului local se completează.  
Procedura de depunere a jurământului este următoarea: 

  Asistenţa se va ridica în picioare, iar doamna NOVAC – LECA MARIANA se va 
prezenta în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi un 
exemplar din Biblie. Cu mâna stângă, atât pe Constituţie cât şi pe Biblie doamna consilier 
pronunță cuvântul ”Jur”, după care va semna jurământul. 

”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în 
puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Brăila. Așa să-mi ajute 
Dumnezeu!” 

 
Doamna consilier Novac – Leca Mariana: 

 Jur.  
 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Vă mulțumim! 
 
Domnul Traian Adrian, Preşedinte de şedinţă:  
Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 
Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuții? 
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Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 22 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Pătărlăgeanu Valentin nu a participat la vot. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 
Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd. Al.I.Cuza nr. 264, NCP 6568, NCP 
6568 – C1. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuții? 

Domnul consilier Popa Petrică - Costel: 
Noi, grupul P.N.L., i-am solicitat domnului Primar în nenumărate rânduri să rezolve 

această problemă cu preempțiunile, mult mai sigur pentru cetățean și pentru întreg aparatul 
Primăriei. Din nefericire, după ani de zile, nici acum domnul Primar nu a aplecat intenția bună 
asupra intenției noastre. O ambiție care hotărăște total împotriva propunerilor P.N.L. Noi am 
considerat că acum la sfârșit de mandat ar trebui să cedăm noi primii și de aceea vom vota 
toate proiectele de hotărâri privind neexercitarea dreptului de preempțiune. 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
I-am mai explicat de nenumărate ori domnului Popa care este procedura legală în 

astfel de situații. Am urmat și modelul altor primării cu primari P.N.L., pe care nu-i critică. 
Poate critică doar la Brăila, cu primar P.S.D., dar în cazul în care un primar P.N.L. 
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procedează identic nu-l mai critică. Contează că până în prezent nu au fost disfuncționalități 
din acest punct de vedere și marea majoritate a consilierilor au votat. Mă bucur că acum în al 
12 - lea ceas, cu două ședințe înainte de finalizarea mandatului, domnul consilier Popa s-a 
răzgândit și votează alături de majoritate. 

Domnul Traian Adrian, Preşedinte de şedinţă:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 22 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Badiu 

Virginia - Loredana nu a participat la vot. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 
Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C.A. Rosetti nr. 24, NCP 89752. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
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Trecem la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
Trecem la dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuții? 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Pentru acest proiect de hotărâre cât și pentru următoarele două desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila pe locurile ocupate anterior de domnul 
consilier Botea trebuie să se realizeze prin intermediul votului secret. Vom transmite 
formularele Google forms, pentru toate cele trei proiecte, urmând ca ele să fie supuse la vot 
de către domnul președinte de ședință. La proiectul privind ”Desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 
ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA” fac mențiunea că acesta v-a 
fost retransmis, iar propunerea făcută de grupul P.S.D. este domnul consilier Neta Marian. 
Mai sunt și alte propuneri?  

La proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 273/27.07.2016 
referitoare la „Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului 
Brăila” tot din partea grupului P.S.D. este formulată ca și propunere domnul consilier 
Popescu Răzvan. Mai sunt și alte propuneri? 
 La proiectul de hotărâre 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” propunerea este, din partea grupului P.N.D., doamna consilier Novac – Leca 
Mariana. Mai sunt și alte propuneri? 

Dacă nu mai sunt și alte propuneri rog secretariatul să procedeze la înaintarea către 
dumneavoastră a formularelor Google forms.  
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Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Având în vedere că și-au exprimat poziția prin vot un număr de 22 de consilieri din 

totalul de 23 prezenți apreciez că se poate închide sesiunea de vot.  
 
Domnul Traian Adrian, Preşedinte de şedinţă:  
La proiectul 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 a fost desemnat prin vot domnul Neta Marian. 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Avem 20 de voturi ”pentru” și două voturi împotrivă. 
 
Domnul Traian Adrian, Preşedinte de şedinţă:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
La proiectul privind modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 273/27.07.2016 referitoare la 

„Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila” a fost 
desemnat prin vot domnul Popescu Răzvan. Avem 20 de voturi ”pentru” și două voturi 
împotrivă. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
La proiectul 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” a fost 
desemnată prin vot doamna Novac – Leca Mariana cu 20 de voturi ”pentru” și două voturi 
împotrivă. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 18 de pe ordinea de zi - 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. 
 Discuții? 
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Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 La acest proiect de hotărâre am o observație de tehnică legislativă referitoare la 
cuprinsul art.5 alin.1 din forma republicată, care a făcut obiectul unei modificări în anul 2012, 
prin hotărârea de consiliu local nr. 275, anexată la material. Propunerea este ca acest art.5 
alin.1 să se modifice și să aibă următorul cuprins: Decontarea contravalorii abonamentului se 
va face lunar, la preţul stabilit de Consiliul Local Municipal Brăila prin hotărârea privind 
aprobarea tarifelor de transport public local de călători practicate de SC BRAICAR SA Brăila 
valabile în luna pentru care se întocmeşte decontul, valoare ce poate fi actualizată periodic. 
 Astfel eliminăm referirile la Dispoziția Primarului, la hotărârea de Consiliu Local, 
precum și la procedura privind decontarea unor fotografii.  

 
Domnul Traian Adrian, Preşedinte de şedinţă:  
Supunem la vot modificarea propusă la proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, modificarea propusă la proiectul de hotărâre a fost aprobată.  

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Acest proiect nu aduce modificări facilităților oferite deja și aprobate de consilieri. Aș 

vrea doar ca domnul Secretar să ne confirme faptul că facilitățile pentru elevi, care nu sunt 
cuprinse în textul acestui proiect, rămân în continuare valabile pe durata întregului an 
calendaristic.   

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Vreau să precizez faptul că la ora actuală este în vigoare hotărârea consiliului local  

nr. 309/30.06.2020 prin care consiliul local a aprobat măsurile necesare pentru a duce la 
îndeplinire prevederile art.84 din Legea nr. 1/2011, care se referă la gratuități pentru elevii din 
învățământul preuniversitar care utilizează transportul local pe raza municipiului Brăila. 
 

Domnul Traian Adrian, Preşedinte de şedinţă:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi - 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. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi - 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.   

Discuții? 
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Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 Declar închise lucrările ședinței. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă: Traian Adrian                           ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion   ____________ 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
J.I./4ex. 


