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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila  
din data de 31.08.2020, ora 09:00  

 
  

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Doamnelor şi Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și 
alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila         
nr. 2685/25.08.2020, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal 
Brăila. 

Doamnelor şi Domnilor consilieri, 
Conform art. 138 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, un exemplar din procesul – verbal al ședinței 
ordinare din data de 20.07.2020 și un exemplar din procesul – verbal al ședinței 
extraordinare din data 07.08.2020, au fost puse la dispoziţia dumneavoastră pe platforma 
http://clm.primariabr.ro/ în vederea lecturării conţinutului, iar în urma verificării acestora s-a 
constatat că nu au fost primite observaţii, drept pentru care vă supun spre aprobare 
procesele – verbale menţionate anterior. 
 - Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi procesul – verbal a fost aprobat. 

 

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 363/20.07.2020 a fost ales ca preşedinte de şedinţă pentru 
luna iulie 2020, domnul consilier local municipal TRAIAN ADRIAN, pe care îl invit să 
preia conducerea lucrărilor şedinţei. 
 

Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
Doamnelor şi domnilor consilieri, domnule Primar, stimaţi invitaţi vă asigur că 

lucrările prezentei şedinţe se vor desfăşura în conformitate cu prevederile 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, sunt prezenţi 25 consilieri, lipsesc motivat domnii 
consilieri Tabarac Adrian și Bașno Alexandru – Vlăduț, şedinţa fiind legal constituită. 

 

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 8 noi proiecte de 
hotărâri, respectiv: 

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

Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mărăști nr. 13, etaj, 
atribuit ASOCIAȚIEI REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, în vederea 
desfăşurării activităţii. 

 
Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  

- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu 23 de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Doamna 
Novac – Leca Mariana și domnul Căprariu Lucian nu au votat. 
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Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al 
Municipiului Brăila. 

 

Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu 24 de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Doamna 
Novac – Leca Mariana nu a votat. 

 

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea 

la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra 
terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea 
Călărașilor nr. 220, în suprafață de 45054,00 mp, din care suprafața de 37475,00 mp loturi 
construibile, iar suprafața de 7579,00 mp pentru crearea căilor de acces și a utilităților 
aferente, pentru realizarea unui obiectiv economic. 

 

Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu 23 de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Doamna 
Novac – Leca Mariana și domnul Sîrbu Constantin nu au votat. 

 

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 257,00 mp, situat în Brăila, str. 
Trandafir Djuvara nr. 15, NCP 75101, solicitanților ENE EUGENIA și ENE EUSEBIO - 
ALEXANDRU, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora. 

 

Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
 

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr.253 (construcțiile C1 + C2 + cotă teren ½), NCP 
3210, NCP 3210-C1, NCP 3210-C2. 

 

Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu 24 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului Pricop Cristian – Florinel, proiectul 
de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.  

 
 

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Cetății nr. 35, ap.1 parter + boxa 2 (pivniță), teren S=74,85 mp + construcții 
Sc=58,55 mp), NCP 81473 – C1 – U2. 
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Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu 24 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului Pricop Cristian – Florinel, proiectul 
de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.  

 

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Mihai Eminescu nr.40, ap.1 + ap.2 + ap.3, parter parțial + etaj1 integral (teren 
S=202,92 mp + construcții Sc=266,98 mp) – NCP 9862. 

 

Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu 24 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului Pricop Cristian – Florinel, proiectul 
de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.  

 
Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Cazărmii nr.6, Lot 2A – (teren S=367 mp + construcția C1/1 Sc=185,99 mp) – 
NCP 15200, NCP 15200 – C1/1. 

 

Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu 24 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului Pricop Cristian – Florinel, proiectul 
de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.  

 

Supunem la vot ordinea de zi cu modificările precizate de domnul Drăgan Ion, 
Secretarul General al Municipiului Brăila. 

 
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 SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA,  pe anul 2020.  

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

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA 
ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2020.  

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

Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2020.  
 
5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021.  
 
6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Modificarea și completarea Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ „SEROPLANT” BRĂILA.  
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7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Modificarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2020 – 
2021.  
 

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
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 în anul școlar 2020 - 2021.  
 

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice din Municipiul Brăila – forma 
actualizată 2020.  

 
10) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan și domnul 

consilier local municipal Petru Gojan privind: Aprobarea Documentației de Avizare 
Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 
investiții „Schimbarea destinației locului de joacă pentru copii, din Municipiul Brăila, 
Calea Galați, bl. A, în parcare”.  

 
11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare, achiziționare 
și montaj sistem de avertizare incendiu – Str. Școlilor nr. 64” al Direcției de Asistență 
Socială Brăila, cu finanțare de la bugetul local.  

 
12) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: 

Acordarea către persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activități de 
binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, a unei cantități de material lemnos 
provenit din toaletările și doborârile de arbori realizate în scopul asigurării măsurilor privind 
siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și 
elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare 
precare.  
 

13) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: 
Aprobarea sumelor obținute de unitățile de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a 
punctajului în conformitate cu anexa nr.3 la Regulamentul pentru acordarea sprijinului 
financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând 
cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
231/31.05.2018 și modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 239/29.05.2020.  

 
14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila, doamna 

Viceprimar Doinița Ciocan și de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican 
privind: Reglementarea modalității de ocupare a domeniului public al  Municipiului Brăila, 
pe strada Mihai Eminescu (tronson Bdul Alexandru Ioan Cuza și Piața Traian), în vederea 
desfășurării unor activități cultural-artistice.  

 
15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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., pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, 
rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație, mandatul 2020-2024.  
 

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
Regulamentului de debranșare de la centrala termică a blocului, a 
chiriașilor/proprietarilor, beneficiari de locuințe tip A.N.L.  

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

Reglementarea accesului autovehiculelor în Parcul Monument din Municipiul Brăila.  
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18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011,  la Capitolul A - 
„Străzi”, poziția nr.162 și la Capitolul G, Subcapitolul G6  - „Spații verzi, locuri de 
joacă și parcări”, poziția nr. 62, conform documentației cadastrale.  
 

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 772 
din Capitolul B, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
18113/21.07.2020, precum și transmiterea acestuia în administrarea Companiei de Utilități 
Publice „Dunărea” Brăila S.A., prin completarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/2010.  
 

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic”, înscris în 
Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
325/30.09.2011, la Capitolul D - „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu 
terenuri aferente”, poziția nr. 108, conform documentației cadastrale și a raportului de 
evaluare.  

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

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic” înscris în 
Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
325/30.09.2011, la Capitolul D – „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu 
terenuri aferente”, poziția nr. 121, conform documentației cadastrale și a raportului de 
evaluare.  

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

Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul F – 
”Sistemele de transport public local în comun de persoane, cu terenurile aferente”, 
pozițiile nr. 23 și nr. 35, conform documentației cadastrale.  
 

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  
Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului 
Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 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. 82, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
1103/09.09.2019.  

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

Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris la poziția nr. 350, precum și 
completarea cu pozițiile 420 - 424 a Capitolului G, Subcapitolul G6, actualizarea datelor 
de identificare a bunurilor înscrise la poziția nr. 1 a Subcapitolului G4 și la poziția nr. 2 
a Capitolului H, conform documentației cadastrale și a extraselor de Carte Funciară, 
precum și transmiterea locurilor de joacă în administrare către Serviciul de Utilitate Publică 
de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, prin completarea contractului de 
administrare nr. 1/40164/13.12.2019.  
 

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, 
Subcapitolul G10 - „Cimitire”, poziția nr. 12.  
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26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, 
Subcapitolul G10-„Cimitire”, pozițiile nr. 31 și nr. 40.  

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

Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic „Centrală termică 
PT 2 Hipodrom”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat 
prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentației cadastrale, schimbarea 
destinației din centrală termică în spațiu de învățământ și transmiterea acestuia în 
administrarea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”.  

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

Completarea Capitolului A - „Străzi”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului 
Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 641, 642, 643, 
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 
662, 663, 664 și 665, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.  
 

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Completarea Capitolului G, Subcapitolul G3 aflat în Inventarul domeniului public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 16 – „Nava 
Chira Chiralina”, conform procesului - verbal de recepție calitativă nr. 
17631/1227/16.07.2020 și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului de Transport 
Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.  
 

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Completarea Capitolului G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, aflat în Inventarul domeniului 
public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila  nr. 325/30.09.2011, cu 
pozițiile nr. 46 și 47, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
6032/22.05.2020.  
 

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Completarea Capitolului G – ”Sistemele de infrastructură privind administrarea 
domeniului public, cu terenurile aferente”, Subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat 
public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
Brăila  nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 17, conform proiectului WiFi4EU ”Acord de grant 
prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU – Acordul nr. INEA/CEF/ 
WiFi4EU/2-2019/003374-004700”.  

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

Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 493/24.09.2018 și a anexei nr. 1 la 
H.C.L.M. Brăila nr. 675/28.11.2019.  

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

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației 
imobilului situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 227, ce aparține domeniului public al 
Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar desfășurării unor activități 
culturale, educaționale, medico-sociale, activități ale asociațiilor și fundațiilor.  

 
34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
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35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând 
domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate 
se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.  

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

 
37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
 

38) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea – Crican 
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 unui echipament Tc.  

 
39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al 
Municipiului Brăila.  

 
40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea 

din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a construcțiilor C4 și C5 
aparținând obiectivului Stadion Municipal Progresul Brăila, înscris la poziția nr.7 Cap. G 
Subcapitolul G7 - „Bazele sportive” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului 
Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării acestora.  
 

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de 
construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului 
Brăila.  
 

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

43) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: 
Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 
46, parter, atribuit PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ 
BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.  

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

Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 216/ 29.04.2020 referitoare la ”Prelungirea 
termenului contractelor de concesiune care expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 
de ani”.  
 

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 420/22.07.2019 referitoare la „Aprobarea 
terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităţii administrativ - teritoriale din 
intravilanul Municipiului Brăila în vederea atribuirii acestora conform Legii nr. 15/2003 
republicată cu modificările şi completările ulterioare”.  
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46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 153,00 mp, indiviz din suprafața de 
273,00 mp, situat în Brăila, str. Chișinău nr. 94A, NCP 95227, solicitanților BĂDICA 
VICTORIA și DRAGOMIR IOANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, și C2, 
proprietatea acestora.  
 

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 137,00 mp situat în Brăila, str. 
Maramureș nr. 21, NCP 94857, solicitanților CAINEANU SILVIU – DUMITREL și 
CAINEANU VASILICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea 
acestora.  

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

Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 72,00 mp, indiviz din suprafața de 
264,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr. 105, NCP 95237, solicitanților CEAUȘ 
PETRICĂ și CEAUȘ CRISTINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 
și C4, proprietatea acestora.  

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

Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 194,00 mp, situat în Brăila, str. 
Arțarului nr. 7B, NCP 91097, solicitanților PÂRLOG GHEORGHE și PÂRLOG OLGA, în 
vederea extinderii construcției din str. Arțarului nr.7, proprietatea acestora.  

 
50) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea – Crican 

privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 133,00 mp, situat în Brăila, B-dul. 
Al. I. Cuza nr. 117A, NCP 95498, societății DORALY MALL S.R.L., în vederea extinderii 
construcției din B-dul. Al. I. Cuza nr. 117 - 119, proprietatea acesteia.  
 

51) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea – Crican 
privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 209,67 mp, indiviz din suprafața de 
1773,00 mp, situat în Brăila, Șos. Buzăului nr. 9, parcela ½, NCP 94862, societății EAST 
POINT S.R.L., în vederea extinderii construcției din Șos. Buzăului nr. 9, parcela 1, 
proprietatea acesteia.  

 
52) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea – Crican 

privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 11,00 mp, indiviz din suprafața de 
787 mp, situat în Brăila, Bdul Dorobanților nr. 455 adiacent nr. 455, NCP 95187, 
solicitantei EXPRES ORIENT JUNIOR S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția 
C2, aflată în proprietatea acesteia.  

 
53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 1, bl. A9, sc. 1, et. 1,    
ap. 4.  
 

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 5, bl. A13, sc. 1, et. 
1, ap. 4.  
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55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 8, bl. A7, sc. 1, et. 2,    
ap. 5.  

 
56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 7, bl. B, sc. 1, et. 2, ap. 
6.  
 

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 2, ap. 
11.  
 

58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 2, ap. 
12.  
 

59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 1, et. 3, ap. 7.  
 

60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 4, bl. A16, sc. 2, et. 1, ap. 12.  
 

61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr. 2, bl. A12, sc. 1, et. 2, 
ap. 5. 
 

62) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr. 2, bl. A12, sc. 2, parter,     
ap. 9.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Brașoveni nr.16, etaj 1, ap.3 (teren S=51,59 mp + teren indiviz S=22,5% din S 
totală + Ap.3, Sc=42,90 mp) - NCP 7139, NCP 7139 – C1 – U5, NCP 7139 – C1 – U6.  
 

64) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Golești nr.25 (c/c str. Polonă), Spațiu comercial parter + subsol (teren S=97 mp 
+ construcții S=124 mp) – NCP 9370, NCP 9370/0.1, NCP 9370/-1.1.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Veche nr.3 (teren S=177 mp) - NCP 7786.  

 
66) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPAȚIU 
COMERCIAL P+1E (PRESTĂRI SERVICII – ATELIER GEOMETRIE ȘI SERVICE ROȚI”, 
la adresa din Brăila, str. Griviței nr. 196, inițiat de OANCEA VIOREL CĂTĂLIN și 
OANCEA AURELIA.  

 
67) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE CLINICĂ 
STOMATOLOGICĂ S PARȚIAL + P + E1 + E2 RETRAS, ÎMPREJMUIRE ȘI 
DESFIINȚARE CONSTRUCȚII C1, C2, C3, C4 ȘI CONSTRUCȚII PROVIZORII ”, la 
adresa din Brăila, B-dul  Independenței nr. 214, inițiat de Societatea STELIDENTAL 
S.R.L.  
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68) 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 Teatrul de Păpuși Brăila.  
 

69) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: 
Acordarea unui ajutor de urgență, motivat de o situație deosebită de natură medicală, în 
cuantum de 10.000 lei.  

 
70) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: 

Acordarea unui ajutor de urgență, motivat de o situație deosebită de natură medicală, în 
cuantum de 3.000 lei.  

 
71) 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 3.000 mp, situat 
în perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI 
LIBERE” Brăila.  

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

Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mărăști nr. 13, etaj, 
atribuit ASOCIAȚIEI REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, în vederea 
desfăşurării activităţii. 

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

Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al 
Municipiului Brăila.  

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

Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, 
asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea 
Călărașilor nr. 220, în suprafață de 45054,00 mp, din care suprafața de 37475,00 mp loturi 
construibile, iar suprafața de 7579,00 mp pentru crearea căilor de acces și a utilităților 
aferente, pentru realizarea unui obiectiv economic. 

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

Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de   257,00 mp, situat în Brăila, str. 
Trandafir Djuvara nr. 15, NCP 75101, solicitanților ENE EUGENIA și ENE EUSEBIO - 
ALEXANDRU, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr.253 (construcțiile C1 + C2 + cotă teren ½ ), NCP 
3210, NCP 3210-C1, NCP 3210-C2. 

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Cetății nr. 35, ap.1 parter + boxa 2 (pivniță), teren S=74,85 mp + construcții 
Sc=58,55 mp), NCP 81473 – C1 – U2. 

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Mihai Eminescu nr.40, ap.1 + ap.2 + ap.3, parter parțial + etaj1 integral (teren 
S=202,92 mp + construcții Sc=266,98 mp) – NCP 9862.  
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79) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:  
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Cazărmii nr.6, Lot 2A – (teren S=367 mp + construcția C1/1 Sc=185,99 mp) – 
NCP 15200, NCP 15200 – C1/1. 
 

80) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2020. 

 
81) Alte probleme. 

 

Se supune la vot ordinea de zi modificată: 
– Cine este pentru ? 

 – Cine se abţine ? 
– Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. 
 
Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin: 
Până la a discuta ordinea de zi văd normal să vedem dacă suntem de acord sau nu 

cu ordinea de zi inițială, până să adiționăm celelalte proiecte suplimentare. Eu așa zic că 
ar trebui legal. În acest sens vă propun să fie îndepărtat de pe ordinea de zi proiectul cu 
nr.5 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul 2021. Motivez 
propunerea aceasta întrucât îmi doresc ca acesta să fie retras pentru revizuire și ulterior 
să fie introdus. 

 
Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
Mai sunt și alte observații? 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
În primul rând aș dori să ne informeze domnul Secretar dacă materialele au fost 

transmise la timp sau dacă sunt probleme de legalitate la acest punct de pe ordinea de zi. 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Sunt câteva aspecte ridicate de intervenția domnului Ioniță. Proiectul ordinii de zi se 

supune dezbaterii dumneavoastră și de aceea am făcut intervenție privind suplimentarea 
proiectului ordinii de zi și am supus la vot fiecare proiect în parte. Nu a fost nicio luare de 
cuvânt privind o modificare a proiectului ordinii de zi inițial aprobat. În ceea ce privește 
proiectul privind taxele și impozitele locale, el este un proiect care a fost pus la dispoziția 
dumneavoastră pentru studiul pe comisii în termenul legal. Este un proiect care a făcut 
obiectul dezbaterii publice și aveți la dosar dovada efectuării acestei proceduri. Nu am 
primit la acest proiect, din ce îmi aduc aminte, niciun fel de observații sau modificări cu 
privire la ceea ce am postat pe siteul Primăriei Municipiului Brăila la capitolul dezbatere 
publică. Având în vedere că la ora actuală am aprobat ordinea de zi, conform Codului 
administrativ nu ne putem întoarce asupra a ceea ce s-a aprobat în cadrul aceleiași 
ședințe. Eu vă propun să mergem mai departe cu ordinea de zi așa cum a fost aprobată. 

 
Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 23 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă al domnului consilier Sîrbu Constantin, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Bucur Claudia – Raluca nu a 
participat la vot. 
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Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI 
GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 24 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă al domnului consilier Căprariu Lucian, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 
2020. 

Discuţii? 
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 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat 
al Municipiului Brăila, pe anul 2020.  

 Discuţii? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 23 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă al domnului consilier Sîrbu Constantin, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Bucur Claudia – Raluca nu mai este 
conectată. 

 

 Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
aplicabile în anul fiscal 2021.  

 Discuţii? 
 
Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin: 
M-am uitat pe proiect și am găsit o serie de neconcordanțe. Acesta este motivul 

pentru care am solicitat retragerea lui, reavizarea într-o manieră profesională și după 
aceea supunerea la vot în cadrul Consiliului Local. Am să încep cu raportul de specialitate 
nr.17843/17.07.2020 la pagina 33. Ultima frază din preambulul proiectului menționează: 
având în vedere dispozițiile legale invocate mai sus modificările legislative, dar și criteriile 
de stabilire a cotelor adiționale, propunem pentru anul 2020 următoarele. Se continuă și 
se face mențiunea că impozitele din raport rămân la nivelul anului 2020, iar ulterior în 
anexă apare majorarea de 3,8%. Știți foarte bine că astăzi este ziua limbii române și nu ne 
permitem să ne jucăm cu formulările, mai cu seamă că interesul tuturora, și al domnului 
Primar și al Consiliului, este de a avea grijă vis a vis de taxele contribuabililor. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Taxele și impozitele locale în anul 2021 vor fi crescute doar cu rata inflației, așa 

cum prevede legea și așa cum a fost și anul acesta. Probabil că mai există anumite erori 
materiale datorate dactilografierii. Eu vă propun votarea acestui proiect având în vedere 
că singura modificare este creșterea taxelor și impozitelor doar cu rata inflației și de 
asemenea rectificarea tuturor erorilor materiale.  
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Doamna Gurgu Vasilica, director al Direcției Finanțelor Publice Locale: 
Acolo unde impozitul a fost majorat cu 3,8% este doar rata inflației, dar nu a depășit 

nivelul anului trecut și a rămas la nivelul anului 2020. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Exact cum a spus doamna Gurgu, acolo unde nu s-a depășit nivelul inflației de anul 

trecut a rămas valoarea de 3.8%. 
 
Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin: 
Domnule Primar, nu ar fi mai bine ca noi, ca urbe, în loc să alergăm pentru a mări 

taxele și impozitele să încercăm să le menținem la nivelul anului 2020? Eu cred că trebuie  
să încurajăm contribuabilul să vină să-și plătească taxele și impozitele. Bănuiesc că nu 
aveți în subordine o direcție care să se ocupe cu recuperarea taxelor și impozitelor de la 
cei rău platnici. Pentru acest motiv vă solicit să mențineți taxele și impozitele la nivelul 
anului 2020. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule Ioniță, cred că aveți mai multe mandate de consilier municipal și ar fi 

trebuit să aflați că există un astfel de serviciu la nivelul Primăriei Municipiului Brăila, care 
se ocupă cu recuperarea de la cei rău platnici. Repet: taxele și impozitele locale nu cresc 
nici măcar cu un leu, dar legea ne obligă să le actualizăm în fiecare an cu rata inflației. Alți 
primari probabil pun taxe mai mari și cresc impozitele cu mai mult decât rata inflației. Noi 
am actualizat, în acești 4 ani, taxele și impozitele pe clădiri, imobile, terenuri, mașini și 
ambarcațiuni doar cu rata inflației. Orice altă interpretare a legii este nelegală. Suntem 
obligați ca în fiecare an să actualizăm impozitele cu rata inflației. Sper ca această 
tărăgănare să nu aibă vreo legătură cu o interpretare ca cineva să se gândească, că după 
noile alegeri, să vină un anumit partid și să crească taxele și impozitele, cu mai mult decât 
rata inflației, ceea ce nu este benefic cetățenilor. În concluzie, eu vă propun să respectăm 
prevederile legale. Taxele și impozitele se majorează doar cu rata inflației, așa cum 
prevede legea. 

 
Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin: 
Să lăsăm la latitudinea Consiliului, că doar asta este menirea acestei ședințe. Nu 

cred că legea obligă. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule Secretar, vă rog să precizați domnului consilier dacă după 8 ani de 

mandat este nevoie de clarificări în acest domeniu și dacă există sau nu obligativitatea 
creșterii taxelor și impozitelor locale cu rata inflației. 

 
 
Domnul consilier Popa Petrică - Costel: 
Eu rămân surprins că interpretarea, total ilogică, a unui punct de pe ordinea de zi 

ne duce în derizoriu, că va veni un partid care va mări taxele și impozitele. Mi-e rușine de 
rușinea dumneavoastră, domnule Primar, că vă gândiți la așa ceva. Mulțumesc! 

 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Referitor la indexare, chiar în preambulul proiectului de hotărâre este indicat art. 

491 din Codul Fiscal, care reglementează modul în care se face indexarea anuală cu rata 
inflației a taxelor și impozitelor locale. 

 
Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  

 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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Cu 19 de voturi ”pentru” și 5 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Popa Petrică – 
Costel, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion – Sorin, Pricop Cristian – Florinel și Căprariu Lucian, 
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 Statului de 
Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale SERVICIULUI DE 
UTILITATE PUBLICĂ „SEROPLANT” BRĂILA. 

Discuţii? 
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 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea reţelei şcolare de 
învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2020 – 2021. 

Discuţii? 
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: 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 în anul școlar 2020 - 2021. 

Discuţii? 
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 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Programului de 
Îmbunătățire a Eficienței Energetice din Municipiul Brăila – forma actualizată 2020. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 23 voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Ioniță Ion - Sorin, proiectul 

de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan și domnul consilier local municipal 
Petru Gojan privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) și 
a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Schimbarea destinației 
locului de joacă pentru copii, din Municipiul Brăila, Calea Galați, bl. A, în parcare”.  

Discuţii? 
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 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare, achiziționare și montaj sistem de 
avertizare incendiu – Str. Școlilor nr. 64” al Direcției de Asistență Socială Brăila, cu 
finanțare de la bugetul local. 

Discuţii? 
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 doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Acordarea către persoane 
juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică 
ori serviciilor publice, a unei cantități de material lemnos provenit din toaletările și 
doborârile de arbori realizate în scopul asigurării măsurilor privind siguranța persoanelor 
care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare 
a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.  

Discuţii? 
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 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Aprobarea sumelor obținute de 
unitățile de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a punctajului în conformitate cu anexa 
nr.3 la Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila 
unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din 
România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018 și modificat prin H.C.L.M. Brăila 
nr. 239/29.05.2020.  

Discuţii? 
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, doamna Viceprimar Doinița Ciocan și de 
domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Reglementarea modalității de 
ocupare a domeniului public al  Municipiului Brăila, pe strada Mihai Eminescu (tronson 
Bdul Alexandru Ioan Cuza și Piața Traian), în vederea desfășurării unor activități cultural-
artistice.  

Discuţii? 
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: Acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a 
Acționarilor la COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., pentru 
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negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din 
Planul de administrare al Consiliului de Administrație, mandatul 2020-2024. 

Discuţii? 
 

La acest proiect nu particip la vot. 
 

Domnul consilier Gojan Petru: 
La acest proiect nu particip la vot. 
 

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

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

 

 Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de 
debranșare de la centrala termică a blocului, a chiriașilor/proprietarilor, beneficiari de 
locuințe tip A.N.L. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 23 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă al domnului consilier Popa Petrică - 

Costel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Aceasta este o solicitare a chiriașilor sau a noilor proprietari ai apartamentelor 

A.N.L. ca urmare a faptului că doresc să-și regleze singuri temperatura în apartamente și 
de asemenea să aibă apă caldă și căldură în funcție de orarul pe care și-l aleg singuri, la 
fel cum avem și noi ceilalți, care locuim în municipiul Brăila. Vreau însă să fac o precizare, 
ca urmare a unor semnale venite din zona respectivă. Primăria Municipiului Brăila nu va 
impune niciunui proprietar cu ce societate să lucreze. Fiecare proprietar sau chiriaș, care 
se debranșează, își poate alege singur orice societate autorizată de pe piață, pentru a-și 
monta centrală termică. Am dorit să am în mod special această intervenție, pentru ca nu 
cumva unii administratori, de la asociațiile respective, să încerce să găsească o nouă 
variantă de, să spunem în mod elegant, distribuire a unor societăți în funcție de preferințe. 
Repet: orice persoană care se debranșează poate să-și aleagă singură societatea care îi 
va monta centrala termică.  

 

 Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
 Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Reglementarea accesului 
autovehiculelor în Parcul Monument din Municipiul Brăila. 

Discuţii?  
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 Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011,  la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr.162 și la 
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Capitolul G, Subcapitolul G6  - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 
62, conform documentației cadastrale. 

Discuţii? 
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: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 772 din Capitolul B, conform 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18113/21.07.2020, precum și 
transmiterea acestuia în administrarea Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila 
S.A., prin completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare nr. 670/2010. 

Discuţii? 
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: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic „Punct termic”, înscris în Inventarul domeniului public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D - 
„Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 108, 
conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare. 
 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 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic „Punct termic” înscris în Inventarul Domeniului Public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D – 
„Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 121, 
conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare. 

Discuţii? 
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 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul F – ”Sistemele de transport public 
local în comun de persoane, cu terenurile aferente”, pozițiile nr. 23 și nr. 35, conform 
documentației cadastrale. 

Discuţii? 
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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 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU”, aflat în 
Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
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. 82, conform procesului - 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1103/09.09.2019. 

Discuţii? 
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 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului înscris la poziția nr. 350, precum și completarea cu pozițiile 420 - 424 a 
Capitolului G, Subcapitolul G6, actualizarea datelor de identificare a bunurilor înscrise la 
poziția nr. 1 a Subcapitolului G4 și la poziția nr. 2 a Capitolului H, conform 
documentației cadastrale și a extraselor de Carte Funciară, precum și transmiterea 
locurilor de joacă în administrare către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și 
Gospodărire Locală Brăila, prin completarea contractului de administrare nr. 
1/40164/13.12.2019. 

Discuţii? 
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 25 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, 
poziția nr. 12. 

Discuţii? 
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 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10-„Cimitire”, 
pozițiile nr. 31 și nr. 40. 

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

 Trecem la dezbaterea punctului 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului public denumit generic „Centrală termică PT 2 Hipodrom”, înscris în Inventarul 
Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, 
conform documentației cadastrale, schimbarea destinației din centrală termică în spațiu de 
învățământ și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”. 

Discuţii? 
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 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului A - „Străzi”, 
aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila 
nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 și 665, conform 
documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare. 

Discuţii? 
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 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului G, 
Subcapitolul G3 aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 16 – „Nava Chira Chiralina”, conform 
procesului - verbal de recepție calitativă nr. 17631/1227/16.07.2020 și transmiterea 
acesteia în administrarea Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare 
Portuară Brăila. 

Discuţii? 
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 30 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului G, 
Subcapitolul G10 – „Cimitire”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, 
actualizat prin H.C.L.M. Brăila  nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 46 și 47, conform 
procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6032/22.05.2020. 

Discuţii? 
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 31 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului G – 
”Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile 
aferente”, Subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului 
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public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila  nr. 325/30.09.2011, cu poziția 
nr. 17, conform proiectului WiFi4EU ”Acord de grant prin mecanismul pentru 
interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU – Acordul nr. INEA/CEF/ WiFi4EU/2-
2019/003374-004700”. 

Discuţii? 
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 32 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. 
Brăila nr. 493/24.09.2018 și a anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 675/28.11.2019. 

Discuţii? 
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 33 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 
Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Ștefan cel 
Mare nr. 227, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ 
în spaţiu necesar desfășurării unor activități culturale, educaționale, medico-sociale, 
activități ale asociațiilor și fundațiilor. 

Discuţii? 
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 34 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
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 35 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. 
nr. 429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în 
vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor 
comerciale autorizate. 

Discuţii? 
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 36 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”. 

Discuţii? 
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 37 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
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 38 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea – Crican 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 unui echipament Tc.  

Discuţii? 
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 39 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului privind modul 
de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila. 

Discuţii? 
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 40 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al Municipiului Brăila a construcțiilor C4 și C5 aparținând obiectivului 
Stadion Municipal Progresul Brăila, înscris la poziția nr.7 Cap. G Subcapitolul G7 - 
„Bazele sportive” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării acestora. 

Discuţii? 
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 41 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/desființare pe terenuri ce 
aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier Ioniță Ion – Sorin: 
La acest proiect nu particip la vot. 
 
Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Ioniță Ion - Sorin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

Trecem la dezbaterea punctului 42 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”. 

Discuţii? 
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 43 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Prelungirea contractului de 
închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului 
privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 46, parter, atribuit 
PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea 
desfăşurării activităţii.  

Discuţii?  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 22 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Popa Petrică - Costel, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Neta Marian nu a participat la vot. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 44 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M.          
nr. 216/ 29.04.2020 referitoare la ”Prelungirea termenului contractelor de concesiune care 
expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 de ani”. 

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 45 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila 
nr. 420/22.07.2019 referitoare la „Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul 
privat al unităţii administrativ - teritoriale din intravilanul Municipiului Brăila în vederea 
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atribuirii acestora conform Legii nr. 15/2003 republicată cu modificările şi 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 46 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în 
suprafață de 153,00 mp, indiviz din suprafața de 273,00 mp, situat în Brăila, str. Chișinău 
nr. 94A, NCP 95227, solicitanților BĂDICA VICTORIA și DRAGOMIR IOANA, teren pe 
care se află amplasate construcțiile C1, și C2, proprietatea acestora. 

Discuții? 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nu există nicio legătură de rudenie între mine și persoana respectivă. 
 
Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
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 47 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în 
suprafață de 137,00 mp situat în Brăila, str. Maramureș nr. 21, NCP 94857, solicitanților 
CAINEANU SILVIU – DUMITREL și CAINEANU VASILICA, teren pe care se află 
amplasată construcția C1, proprietatea acestora. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 23 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Pricop Cristian – Florinel, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

Trecem la dezbaterea punctului 48 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în 
suprafață de 72,00 mp, indiviz din suprafața de 264,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie 
Murgu nr. 105, NCP 95237, solicitanților CEAUȘ PETRICĂ și CEAUȘ CRISTINA, teren 
pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora. 

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 49 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în 
suprafață de 194,00 mp, situat în Brăila, str. Arțarului nr. 7B, NCP 91097, solicitanților 
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PÂRLOG GHEORGHE și PÂRLOG OLGA, în vederea extinderii construcției din str. 
Arțarului nr.7, proprietatea acestora. 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 50 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea – Crican privind: Constituirea dreptului 
de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului 
Brăila, în suprafață de 133,00 mp, situat în Brăila, B-dul. Al. I. Cuza nr. 117A, NCP 95498, 
societății DORALY MALL S.R.L., în vederea extinderii construcției din B-dul. Al. I. Cuza 
nr. 117 - 119, proprietatea acesteia. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 22 de voturi ”pentru” și 2 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel și 

Căprariu Lucian, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 51 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea – Crican privind: Constituirea dreptului 
de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului 
Brăila, în suprafață de 209,67 mp, indiviz din suprafața de 1773,00 mp, situat în Brăila, 
Șos. Buzăului nr. 9, parcela ½, NCP 94862, societății EAST POINT S.R.L., în vederea 
extinderii construcției din Șos. Buzăului nr. 9, parcela 1, proprietatea acesteia.  

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 52 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea – Crican privind: Constituirea dreptului 
de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului 
Brăila, în suprafață de 11,00 mp, indiviz din suprafața de 787 mp, situat în Brăila, Bdul 
Dorobanților nr. 455 adiacent nr. 455, NCP 95187, solicitantei EXPRES ORIENT JUNIOR 
S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C2, aflată în proprietatea acesteia.  

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.  
 

Stimați colegi, mai departe avem o serie de 8 proiecte privind aprobarea vânzării 
unor locuințe A.N.L. Eu vă propun să citesc doar adresa respectivă și dumneavoastră să 
votați. 

 

 Trecem la dezbaterea punctului 53 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 1, bl. A9, sc. 1, et. 1,  ap. 4.  

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

 Trecem la dezbaterea punctului 54 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 5, bl. A13, sc. 1, et. 1, ap. 4. 

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 55 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 8, bl. A7, sc. 1, et. 2,  ap. 5. 

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 56 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 7, bl. B, sc. 1, et. 2, ap. 6. 

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 57 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 2, ap. 11. 

Discuții? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Din acest moment sunt prezenți 23 de consilieri locali. Domnul consilier Pricop 

Cristian – Florinel a fost nevoit să părăsească ședința. 
 
Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
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 58 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 2, ap. 12. 

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 59 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 1, et. 3, ap. 7. 

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 60 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Salciei nr. 4, bl. A16, sc. 2, et. 1, ap. 12. 

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 61 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr. 2, bl. A12, sc. 1, et. 2, ap. 5. 

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 62 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr. 2, bl. A12, sc. 2, parter,  ap. 9. 

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 63 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. Brașoveni nr.16, etaj 1, ap.3 (teren 
S=51,59 mp + teren indiviz S=22,5% din S totală + Ap.3, Sc=42,90 mp) - NCP 7139, NCP 
7139 – C1 – U5, NCP 7139 – C1 – U6. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 21 de voturi ”pentru” și două abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - 

Costel și Ioniță Ion - Sorin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
 Trecem la dezbaterea punctului 64 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. Golești nr.25 (c/c str. Polonă), 
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Spațiu comercial parter + subsol (teren S=97 mp + construcții S=124 mp) – NCP 9370, 
NCP 9370/0.1, NCP 9370/-1.1. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 3 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, 

Sîrbu Constantin și Ioniță Ion - Sorin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
 Trecem la dezbaterea punctului 65 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. Veche nr.3 (teren S=177 mp) - 
NCP 7786. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 3 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, 

Sîrbu Constantin și Ioniță Ion - Sorin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
 Trecem la dezbaterea punctului 66 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E (PRESTĂRI 
SERVICII – ATELIER GEOMETRIE ȘI SERVICE ROȚI”, la adresa din Brăila, str. Griviței 
nr. 196, inițiat de OANCEA VIOREL CĂTĂLIN și OANCEA AURELIA. 

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 67 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE CLINICĂ STOMATOLOGICĂ S PARȚIAL + P + 
E1 + E2 RETRAS, ÎMPREJMUIRE ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII C1, C2, C3, C4 ȘI 
CONSTRUCȚII PROVIZORII ”, la adresa din Brăila, B-dul  Independenței nr. 214, inițiat 
de Societatea STELIDENTAL S.R.L. 

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 68 de pe ordinea de zi – 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 Teatrul de Păpuși Brăila.  

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

 
 Trecem la dezbaterea punctului 69 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Acordarea unui ajutor de urgență, 
motivat de o situație deosebită de natură medicală, în cuantum de 10.000 lei.  

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 70 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Acordarea unui ajutor de urgență, 
motivat de o situație deosebită de natură medicală, în cuantum de 3.000 lei. 

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 71 de pe ordinea de zi – 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 3.000 mp, situat în perimetrul II aflat în administrarea 
Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila. 

Discuții? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Este o hotărâre care presupune desemnarea a doi membri ai consiliului local, care 

să facă parte din comisia de licitaţie. Până la această dată am primit din partea grupului 
P.S.D. două propuneri: domnul Traian Adrian și domnul Petrescu Eduard – Herera. Dacă 
mai sunt și alte propuneri vă rog să le nominalizați, în așa fel încât să întocmim 
formularele Google forms care vor fi transmise pe adresele dumneavoastră de e-mail, în 
vederea exercitării votului secret. 

 
Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
Am încheiat votul.  
Dintr-un număr de 23 de consilieri prezenți au votat 20. Pentru numirea domnului 

Traian Adrian au fost 19 voturi ”pentru” și un vot împotrivă, iar pentru numirea domnului 
Petrescu Eduard – Herera au fost 20 voturi ”pentru”. 

 
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 72 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere a 
spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mărăști nr. 13, etaj, atribuit ASOCIAȚIEI 
REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, în vederea desfăşurării activităţii. 

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 73 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea 
unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. 

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 74 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 
constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului 
privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 220, în suprafață de 
45054,00 mp, din care suprafața de 37475,00 mp loturi construibile, iar suprafața de 
7579,00 mp pentru crearea căilor de acces și a utilităților aferente, pentru realizarea unui 
obiectiv economic. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 22 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă al domnului consilier Sîrbu Constantin, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 75 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în 
suprafață de 257,00 mp, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 15, NCP 75101, 
solicitanților ENE EUGENIA și ENE EUSEBIO - ALEXANDRU, teren pe care se află 
amplasată construcția C1, proprietatea acestora. 

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 76 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, Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr.253 
(construcțiile C1 + C2 + cotă teren ½ ), NCP 3210, NCP 3210-C1, NCP 3210-C2. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 3 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, 

Sîrbu Constantin și Ioniță Ion - Sorin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
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 Trecem la dezbaterea punctului 77 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. Cetății nr. 35, ap.1 parter + boxa 2 
(pivniță), teren S=74,85 mp + construcții Sc=58,55 mp), NCP 81473 – C1 – U2. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 3 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, 

Sîrbu Constantin și Ioniță Ion - Sorin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
 Trecem la dezbaterea punctului 78 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. Mihai Eminescu nr.40, ap.1 + ap.2 
+ ap.3, parter parțial + etaj1 integral (teren S=202,92 mp + construcții Sc=266,98 mp) – 
NCP 9862. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 3 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, 

Sîrbu Constantin și Ioniță Ion - Sorin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
  
 Trecem la dezbaterea punctului 79 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. Cazărmii nr.6, Lot 2A – (teren 
S=367 mp + construcția C1/1 Sc=185,99 mp) – NCP 15200, NCP 15200 – C1/1. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 3 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, 

Sîrbu Constantin și Ioniță Ion - Sorin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 80 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna septembrie 2020. 

Discuții? 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Pentru luna septembrie urmează doamna consilier Voineag Cristiana. 
 

 Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință:  
 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 81 de pe ordinea de zi – Alte probleme. 
  

 Domnul consilier Sîrbu Constantin: 
 Propun ca ședința ordinară pentru luna septembrie să se facă într-un spațiu 
amenajat. Suntem sub 50 de persoane, așa că îndeplinim condițiile. 
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Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință: 
 Vom analiza. Și eu sunt adeptul să ne mai întâlnim. 
 

 Doamna consilier Lungu Florica:  
 Am rugămintea către domnul Primar dacă poate să analizeze schimbarea 
destinației în spațiu de învățământ și transmiterea în administrarea școlii ”Al. I. Cuza” a 
centralei termice de lângă gardul acestei unități școlare. În ultimul consiliu de administrație 
chiar s-a discutat această oportunitate. Am îndrumat conducerea școlii să formuleze o 
cerere către Primărie. Nu știu dacă această cerere a fost înaintată. Școala are un număr 
mare de elevi și acum în situația pandemică se pune problema unor spații suplimentare. 
Dacă există această posibilitate v-aș ruga să o luați în analiză. Mulțumesc! 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Dacă școala are o astfel de intenție o să o rugăm să ne trimită o adresă scrisă în 
acest sens, astfel încât să introducem pe ordinea de zi acel proiect de hotărâre. 
Deocamdată nu am primit absolut nimic. 
 

Domnul TRAIAN ADRIAN, Președinte de ședință: 
 Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă. 

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


