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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila  
din data de 17.09.2020, 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. 2928/11.09.2020, 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 31.08.2020 a fost pus la dispoziţia dumneavoastră pe platforma 
http://clm.primariabr.ro/ în vederea lecturării conţinutului, iar în urma verificării acestuia s-a 
constatat că nu au fost primite observaţii, drept pentru care vă supun spre aprobare 
procesul – verbal menţionat anterior. 
 - Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu 24 de voturi ”pentru” procesul – verbal a fost aprobat. Domnii consilieri Căprariu 

Lucian și Novac – Leca Mariana nu au votat. 
 

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 462/31.08.2020 a fost aleasă ca preşedinte de şedinţă 
pentru luna septembrie 2020, doamna consilier local municipal VOINEAG 
CRISTIANA, pe care o invit să preia conducerea lucrărilor şedinţei. 
 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, 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 26 consilieri, lipsește motivat 
doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena, 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 10 noi proiecte de 
hotărâri, respectiv: 

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

Modificarea anexei nr. 5 – „Lista bunurilor propuse a fi achiziționate în anul 2020 din 
venituri proprii la cerere, din fond de dezvoltare/încasări an curent” la bugetul de venituri și 
cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila pe anul 2020, rectificat prin 
H.C.L.M. Brăila   nr. 317/20.07.2020. 

 
Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  

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

Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
Domnul consilier Căprariu Lucian nu a votat. 

 

http://clm.primariabr.ro/
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Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Afilierea 

Municipiului Brăila la Bursa Română de Mărfuri S.A. şi încheierea unui Contract de 
colaborare pe o durată de un an.   

 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
Domnii consilieri Traian Adrian și Căprariu Lucian nu au votat. 

 

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

Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 792 la Capitolul B, cu poziția nr. 440 la 
Capitolul C, cu pozițiile nr. 425 și 426 la Capitolul G, Subcap. G6, cu poziția nr. 18 la 
Capitolul G, Subcap. G11 și cu poziția nr. 38 la Capitolul F, conform procesului – verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31818/02.10.2019. 

 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
Domnul consilier Bașno Alexandru – Vlăduț nu a votat. 

 

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

prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, 
în vederea amplasării unor terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale. 

 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, 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: 

Schimbarea destinației ap. 6, bloc B1, str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.2, din regim de 
locuință socială destinată închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie 
evacuate, ca urmare a aplicării legilor de restituire, în locuință pentru tineri, construită în 
vederea închirierii de către Agenția Națională pentru Locuințe. 

 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, 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: 
6) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican 

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

 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
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Cu unanimitate de voturi 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: 

Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 31,00 mp, situat în Brăila, Calea 
Galați nr. 40, lot 2/2/2, NCP 94332, solicitanților BIANU NICOLAE și BIANU GINA – 
CONSTANȚA, în vederea extinderii construcțiilor existente, proprietatea acestora, situate 
pe terenul din Calea Galați nr. 40, lot 2/1. 

 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, 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: 
8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare 
din imobilul situat în Brăila, str. George Topîrceanu nr. 79, ce aparține Municipiului Brăila. 

 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, 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: 
9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „OPERAȚIUNI NOTARIALE – 
DEZMEMBRARE TERENURI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE SPAȚII DE 
DEPOZITARE, BIROURI, SERVICII ȘI LOCUINȚE”, la adresa din Brăila, Tarlaua 32, 
Parcelele 253/11, 253/12, 253/15 inițiat de NICOARĂ ILEANA, NICOARĂ MIHAELA ȘI 
NICOARĂ SAGHINA. 

 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

Domnul consilier Pricop Cristian – Florinel nu a votat. 
 

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Unirii nr. 18, teren + corp C1 – U1 și corp C1 – U4 (S teren indiviz = 78,72 mp + 
Sc = 77 mp) – NCP 17473, NCP 17473 – C1 – U1, NCP 17473 – C1 – U4. 

 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, 

Sîrbu Constantin, Bucur Claudia – Raluca, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, 
Pricop Cristian – Florinel și Ioniță Ion – Sorin, proiectul de hotărâre a fost introdus pe 
ordinea de zi. 

 

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Cu voia dumneavoastră am două precizări de ordin juridic. Titlul corect al proiectului 
de hotărâre de la punctul 11 de pe proiectul ordinii de zi este: Majorarea numărului de 
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asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap, 
aprobat pentru anul 2020.  
 Pentru proiectul de hotărâre de la numărul 20 titlul corect este: Închirierea prin 
încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce 
pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte 
construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila                                
nr. 421/31.08.2020.  

 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  
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: 

Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 66/20.02.2020, referitoare la „Aprobarea utilizării sumei 
de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020”.  

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

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020.  
 
3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
SEROPLANT 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: 

Modificarea Statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Medicală și 
Administrare a Creșelor Brăila prin transformarea unor posturi vacante.  

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

Modificarea Statului de Funcții al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE 
CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA.  

 

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
Normelor privind desfășurarea curselor de agrement cu nava de pasageri „Chira Chiralina” 
și a tarifelor pe categorii de prestații.  
 

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
asocierii Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, cu Județul Brăila, prin 
Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiții „Modernizare străzi Cartier Radu Negru”.  

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

Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de 
administrare a piețelor, târgurilor, oboarelor și a Grădinii Zoologice din municipiul Brăila.  

 

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
documentației în vederea declanșării procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de 
Administrație al societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, mandatul 
2020 - 2024. 

 

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea 
numărului de asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de 
handicap, aprobat pentru anul 2020.  
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12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
Regulamentului de vânzare, în condițiile Legii nr. 112/1995 coroborate cu Legea nr. 
10/2001, a imobilelor cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, precum și 
vânzarea imobilelor construite din fondurile statului, în condițiile Legii nr. 85/1992, a 
Decretului-lege     nr. 60/1991 și a Legii nr. 244/2011.  

 

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea metodologiei de atribuire în folosință gratuită, la cerere, 
tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani, a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în 
proprietatea Municipiului Brăila, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și condițiile de vânzare a acestora.  

 
14) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Adrian Traian și 

Valentin Pătărlăgeanu, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 
Braicar S.A. Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010 referitoare la 
„Acordarea de facilităţi pe mijloace de transport în comun unor categorii sociale de 
persoane de pe raza Municipiului Brăila”, aprobată în forma republicată prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 380/07.08.2020. 

 

15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
proiectului <Protejarea sănătății populației Municipiului Brăila în contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19> și depunerea acestuia în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare  2014–2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în 
contextul pandemiei cauzate de COVID 19.  

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

Aprobarea proiectului <Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: mobilitate 
urbană și regenerare urbană> și depunerea acestuia în cadrul Programului Operațional 
Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală 
pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, 
inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.  

 

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic 2 Obor” 
înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila 
nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D, poziția nr. 135, conform documentației cadastrale și a 
raportului de evaluare.  

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

Completarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la 
„Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea 
dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei 
Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.  

 
19) 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”.  

 

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea 
prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila 
ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte 
construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
421/31.08.2020.  
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21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Prelungirea termenului prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. a) din H.C.L.M. Brăila nr. 
72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a 
punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului 
Brăila nr. 275/28.01.2019”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 425/22.07.2019 și H.C.L.M. 
Brăila nr. 740/23.12.2019.  

 

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Prelungirea contractului de închiriere nr. 17/14327/08.05.2017 încheiat cu societatea 
EBOCRILA S.R.L., pentru terenul situat în Municipiul Brăila, Faleza Dunării, 
amplasamentul nr. 4.  
 

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Prelungirea contractului de închiriere nr. 18/14328/08.05.2017 încheiat cu societatea 
EBOCRILA S.R.L., pentru terenul situat în Municipiul Brăila, Faleza Dunării, 
amplasamentul nr. 5.  

 

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Prelungirea contractului de închiriere nr. 30/28401/13.07.2016 încheiat cu societatea 
EXEST COM S.R.L., pentru terenul situat în Municipiul Brăila, Grădina Publică, 
amplasamentul nr. 1.  

 

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Prelungirea contractului de închiriere nr. 33/32966/10.08.2016 încheiat cu P.F.A. OPREA 
I. MIRCEA, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, Grădina Publică, amplasamentul nr. 
5.  

 

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Prelungirea contractului de închiriere nr. 34/32960/10.08.2016 încheiat cu P.F.A. OPREA 
I. MIRCEA, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, Faleza Dunării, amplasamentul nr. 
11.  

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

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru instituirea dreptului de 
superficie asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Municipiul Brăila, Bdul Independenței nr. 142, în favoarea Societății de Distribuție a 
Energiei Electrice Muntenia Nord. 
 

28) 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.  

 
29) 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”.  

 
30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Radierea 

poziției nr. 19 - str. Cimbrului nr. 15 din anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 427/31.08.2020, în 
vederea scoaterii la licitație publică.  

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

vânzării directe a terenului în suprafață de 230,00 mp, ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș nr. 192 F, NCP 85549, solicitanților 
MĂDULARU VASILICĂ și MĂDULARU CRISTINA, teren pe care se află edificată 
construcția C1.  
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32) 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. 

Radu Portocală nr. 20 (fostă str. Zona Industrială Sud Brăila – lot 12), NCP 81251, 

solicitanților BADIU STOICA și BADIU ELENA-IULIANA, teren pe care se află amplasate 
construcția C1, proprietatea acestora.  
 

33) 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 70 mp, indiviz din 326,00 mp situat 
în Brăila, str. George Enescu nr. 155A-155A LOT 1, NCP 95050, solicitantului  BENESCU 
MARIUS- MIRCEA, teren pe care se află amplasată construcția C1.  
 

34) 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  43 mp, indiviz din 293,00 mp situat 
în Brăila, str. Arțarului nr. 60C, NCP 84381, solicitanților NEGURĂ DANIELA și NEGURĂ 
FĂNEL, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.  

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

vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr. 6, bl. B 5, sc. 
1, et. 2, ap. 12.  

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

vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr. 6, bl. B 5, sc. 
1, et. 3, ap. 14.  

 

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Cetății nr. 48, 50 lot 2, 52 (teren în suprafață de 723 mp + construcții) - NCP 
95439, NCP 95439 – C1, NCP 95439 – C2, NCP 95439 – C3.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Citadelei nr. 36 (teren + construcții C1 – C7), NCP 91238.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Justiției nr. 8 – NCP 7422.  
 

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Pensionatului nr. 7bis - NCP 13623, NCP 13623 – C1, NCP 13623 – C2, NCP 
13623 – C3, NCP 13623 – C4.  

 

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 1 lot 1 – NCP 15072, NCP 15072 – C1, NCP 15072 – 
C2/1.  

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

Modificarea anexei nr. 5 – „Lista bunurilor propuse a fi achiziționate în anul 2020 din 
venituri proprii la cerere, din fond de dezvoltare/încasări an curent” la bugetul de venituri și 
cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila pe anul 2020, rectificat prin 
H.C.L.M. Brăila   nr. 317/20.07.2020. 
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43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Afilierea 
Municipiului Brăila la Bursa Română de Mărfuri S.A. şi încheierea unui Contract de 
colaborare pe o durată de un an. 

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

Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 792 la Capitolul B, cu poziția nr. 440 la 
Capitolul C, cu pozițiile nr. 425 și 426 la Capitolul G, Subcap. G6, cu poziția nr. 18 la 
Capitolul G, Subcap. G11 și cu poziția nr. 38 la Capitolul F, conform procesului – verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31818/02.10.2019. 

 
45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea 

prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, 
în vederea amplasării unor terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale. 

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

Schimbarea destinației ap. 6, bloc B1, str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.2, din regim de 
locuință socială destinată închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie 
evacuate, ca urmare a aplicării legilor de restituire, în locuință pentru tineri, construită în 
vederea închirierii de către Agenția Națională pentru Locuințe. 

 
47) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican 

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

 
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 31,00 mp, situat în Brăila, Calea 
Galați nr. 40, lot 2/2/2, NCP 94332, solicitanților BIANU NICOLAE și BIANU GINA – 
CONSTANȚA, în vederea extinderii construcțiilor existente, proprietatea acestora, situate 
pe terenul din Calea Galați     nr. 40, lot 2/1. 
 

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare 
din imobilul situat în Brăila,  str. George Topîrceanu nr. 79, ce aparține Municipiului Brăila. 
 

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „OPERAȚIUNI NOTARIALE – 
DEZMEMBRARE TERENURI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE SPAȚII DE 
DEPOZITARE, BIROURI, SERVICII ȘI LOCUINȚE”, la adresa din Brăila, Tarlaua 32, 
Parcelele 253/11, 253/12, 253/15, inițiat de NICOARĂ ILEANA, NICOARĂ MIHAELA și 
NICOARĂ SAGHINA. 
 

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Unirii nr. 18, teren + corp C1 – U1 și corp C1 – U4 (S teren indiviz = 78,72 mp + 
Sc = 77 mp) – NCP 17473, NCP 17473 – C1 – U1, NCP 17473 – C1 – U4. 

 
52) 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. 
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Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M.                     
nr. 66/20.02.2020, referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din 
excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de 
dezvoltare, pe anul 2020”. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru” și 8 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, 

Sîrbu Constantin, Bucur Claudia – Raluca, Căprariu Lucian, Tabarac Adrian, Bașno 
Alexandru - Vlăduț, Pricop Cristian – Florinel și Ioniță Ion – Sorin, proiectul de hotărâre a 
fost aprobat. 

 

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru” și 8 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, 

Sîrbu Constantin, Bucur Claudia – Raluca, Căprariu Lucian, Tabarac Adrian, Bașno 
Alexandru - Vlăduț, Pricop Cristian – Florinel și Ioniță Ion – Sorin, 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 SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 
2020. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Dumitru Florin nu a votat. 
 

 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 18 voturi ”pentru” și 8 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, 

Sîrbu Constantin, Bucur Claudia – Raluca, Căprariu Lucian, Tabarac Adrian, Bașno 
Alexandru - Vlăduț, Pricop Cristian – Florinel și Ioniță Ion – Sorin, proiectul de hotărâre a 
fost aprobat. 

 

 Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Statului de funcții al 
Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila prin 
transformarea unor posturi vacante. 

 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 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Statului de Funcții al 
SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI 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 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Normelor privind 
desfășurarea curselor de agrement cu nava de pasageri „Chira Chiralina” și a tarifelor pe 
categorii de prestații. 

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. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
În data de 14 septembrie am primit de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

- Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM aprobarea pentru 
efectuarea curselor în exteriorul teritoriului FLAG Brăila, până la Galați. Urmează ca în 
perioada următoare să purtăm o corespondența cu cei din Galați pentru a găsi un loc de 
acostare și apoi vom veni în Consiliul Local pentru aprobarea tarifului pentru cursa Brăila – 
Galați. 

 
Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  

 Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea asocierii Municipiului Brăila, 
prin Consiliul Local Municipal Brăila, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, 
pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare străzi 
Cartier Radu Negru”. 

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 Studiului de oportunitate 
privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a piețelor, târgurilor, 
oboarelor și a Grădinii Zoologice din municipiul Brăila. 

Discuţii? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Vreau să fac precizarea că discutăm despre proiectul în forma modificată și 

transmisă ca atare către dumneavoastră. 
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Domnul consilier Tabarac Adrian: 
Am citit studiul de oportunitate și am înțeles că domnul Primar consideră că este 

oportun ceea ce se întâmplă la APT și este de acord. Eu am o întrebare: cine greșește, 
cine minte în această situație? Doamna director, când spune că Grădina Zoologică este o 
gaură neagră pentru APT și ne-a cerut de nenumărate ori ajutor în Consiliul Local sau 
această firmă, care a făcut acest studiu de oportunitate și care spune că este bine ca în 
continuare APT să gestioneze tot ce ține cont de piețe, târguri, oboare și inclusiv Grădina 
Zoologică? De-a lungul anului ne-a fost demonstrată cât de eficientă și profitabilă este 
această gestionare a piețelor și implicit a Grădinii Zoologice. Credeți, domnule Primar, că 
este bine să păstrăm această gestiune directă prin APT? 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Eu știu că în decursul timpului unii au fost interesați de privatizarea piețelor. Sper că 

nu vă interesează privatizarea piețelor, deoarece noi nu agreăm acest lucru. 
 
Domnul consilier Tabarac Adrian: 
Nu v-am înțeles. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Repet: în decursul timpului unii consilieri și oameni politici au fost interesați de 

privatizarea piețelor sau de acapararea comerțului din piață. A se vedea cazul pieței 
Concordia. Sper ca niciunul dintre consilierii din acest mandat sau cei care vor fi în 
mandatul viitor să nu fie interesați de privatizarea piețelor și de transmiterea acestora 
către diverse grupuri de interese, care să practice un comerț pe care nu doresc să-l 
comentez acum. 

 
Domnul consilier Tabarac Adrian: 
De acord cu dumneavoastră, dar am o întrebare: sunteți de acord cu administrarea 

eficientă a unei societăți sau mai bine zis a unui serviciu? Nici comercianții din piețe nu 
sunt încântați de condițiile care se oferă și de prețurile pe care le plătesc. Mai mult decât 
atât, conducerea APT nu a fost de acord și s-a plâns în ședința de consiliu local tocmai de 
Grădina Zoologică, care este o gaură. Noi cei din P.N.L. am spus că ar fi bine ca această 
modalitate de a gestiona piețe și oboare să se transforme într-un serviciu, așa cum a mai 
fost. S-a dovedit a fi ineficient.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Grădina Zoologică a generat pierdere și în mandatul domnului director P.N.L. 

Costel Bălan și în mandatul doamnei director P.S.D. Drăguț Meluța. Aceasta este 
realitatea și să nu facem niciun fel de politică pe acest subiect. Noi acum trebuie să 
depășim un moment, pentru ca Grădina Zoologică să nu rămână fără finanțare și fără 
posibilități de funcționare în perioada următoare, dar cert este că în mandatul viitor, cei 
care vor fi consilieri, vor decide dacă Grădina Zoologică va mai rămâne la APT sau nu. 
Din punctul meu de vedere ea trebuie mutată de la APT, așa cum susțineți și 
dumneavoastră și cred că și ceilalți consilieri, la un serviciu propriu al Primăriei 
Municipiului Brăila, care să se ocupe de această chestiune. Aici avem toți același punct de 
vedere. 

 
Domnul consilier Tabarac Adrian: 
Domnule Primar, sunt de acord cu dumneavoastră că cei din conducerea APT S.A. 

ar trebui să se ocupe de tot ce este necesar funcționării în condiții excelente a societății. 
Am o mare rugăminte: să-i spuneți doamnei director Meluța Drăguț să se ocupe de 
conducerea acestei societăți, să-și exercite toate atribuțiile de serviciu și să nu se mai 
ocupe de atribuțiile de partid. Doamna este desemnată în Biroul Municipal Central, unde 
trebuie să ai o anumită prezență. Cred că doamna director ar trebui să se ocupe de APT 
sau dacă nu să-și dea demisia și să se ocupe de treburile de partid și să lase pe altcineva 
mult mai competent. Să facă doamna director o alegere: să fie director la APT și să 
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administreze cum trebuie sau să muncească pentru partid. Până atunci să fie sănătoasă, 
dar să lase locul liber. Nu poate face în același timp două lucruri bine.     

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Doamna director va acționa în condițiile legii. O să vă transmită și un răspuns în 

acest sens. 
 
Domnul consilier Popa Petrică - Costel: 
Eu doresc să vă aduc în atenție această problemă, care a fost greșit abordată de la 

început. Oriunde în lumea civilizată, din care sperăm că facem parte și noi brăilenii, 
Grădinile Zoologice sunt subvenționate de comunitate. De aceea consider că este necesar 
ca în următorul mandat organigrama Primăriei și a Consiliului Local să fie modificată, prin 
indulgența viitorului primar, pentru ca aceia, care vor administra piețele, târgurile și 
oboarele, să se ocupe doar de acest lucru. Problema pe care o induce domnul Primar, că 
cineva ar fi interesat de cumpărarea unor vaduri comerciale, eu o consider total neavenită. 
Totodată cred că ar fi bine ca domnul Primar să se orienteze asupra modificării vadurilor 
comerciale, care au distrus vadurile comerciale ale piețelor Brăilei. Acesta este durul 
adevăr, domnule Primar. Dumneavoastră știți ce înseamnă comerț și vad comercial. La 
ora actuală toate piețele din Brăila, din cauza modificării vadurilor, au ajuns în situația de a 
nu mai avea clienți, de a nu mai avea negustori, pentru că oamenii se reorientează spre 
locurile unde condițiile de expunere sunt mai bune. De aceea viitoarea conducere a APT 
S.A., dacă va fi o conducere mai simplă, cu un singur director, ar trebui să se ocupe de 
recâștigarea vadurilor comerciale. Eu am discutat cu doamna director Drăguț această 
temă și cred că se poate găsi o conlucrare între viitoarele partide, care vor fi în Consiliul 
Local Municipal, pentru a rezolva problema. Cu obtuzitate nu putem ajunge prea departe, 
domnule Primar. Vă mulțumesc!  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule Popa, suntem pe aceeași baricadă de această dată și mă bucur, dar 

trecerea de la Primărie la APT s-a făcut în mandatul domnului Primar Cibu, atunci când 
numărul de personal al Primăriei Municipiului Brăila a fost diminuat. Oamenii ar fi rămas 
pe drumuri și atunci s-a luat această decizie de înființare a societății, cu Grădina Zoologică 
arondată. Știu că și dumneavoastră erați consilier local în acea perioadă și sunt ferm 
convins că ați votat pentru trecerea Grădinii Zoologice la APT, așa cum au votat toți 
consilierii din acel moment. Vom analiza în mandatul viitor, cei care vor mai fi, înființarea 
unui serviciu al Primăriei care să administreze zona aceasta. 

 
Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 17 voturi ”pentru”, o abținere a doamnei consilier Novac – Leca Mariana și 8 

voturi împotrivă ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, Sîrbu Constantin, Bucur 
Claudia – Raluca, Căprariu Lucian, Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț, Pricop 
Cristian – Florinel și Ioniță Ion – Sorin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 
 Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea documentației în vederea 
declanșării procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății 
Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, mandatul 2020 - 2024. 

Discuţii? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
În materialul transmis către dumneavoastră pe platformă am efectuat o modificare 

cu care vă rog să fiți de acord, în sensul ca împuternicirea să fie dată reprezentanților 
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Consiliului Local Municipal, fără o desemnare nominală a acestora, datorită alegerilor care 
vor avea loc la sfârșitul lunii. 

 
Domnul consilier Tabarac Adrian: 
Tocmai asta era observația că dăm mandat unor consilieri care nu știm dacă vor 

mai fi în următorul Consiliu Local. De aceea doream să atrag atenția că cel mai bine ar fi 
să nu ne grăbim și să lăsăm următorului Consiliu Local luarea acestor decizii. 

 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Noi avem nevoie de acordarea mandatului pentru a intra într-un calendar al 

desfășurării procedurii. Desigur că dumneavoastră veți desemna reprezentanții în 
structura de conducere a APT S.A. și de aceea nu punem acum nominal. Mandatul există 
către reprezentanți. În momentul în care vor fi desemnați reprezentanții aceștia vor prelua 
toate atribuțiile, inclusiv acest mandat. 

 
Domnul consilier Popa Petrică - Costel: 
Eu nu înțeleg de ce atâta grabă. Dacă următorul consiliu va desemna consilierii de 

ce trebuie noi să votăm acum ceva ce se va întâmpla după constituirea următorului 
Consiliu? Eu cred că este incorect față de viitorul Consiliu Local să votăm noi ceva. Cred 
că trebuie să amânăm acest proiect pentru legislatura următoare.  

 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, eu insist să dezbateți acest proiect pentru că este vorba doar de 

a declanșa procedura, procedură care își urmează cursul. Desemnarea reprezentanților în 
Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la APT S.A. se va face în 
legislatura viitoare. Aici este vorba doar de a declanșa procedura pe Ordonanța                        
nr. 109/2011 și nu are legătură cu desemnarea reprezentanților pe care o va face viitorul 
Consiliu Local. 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Așa cum a spus și domnul Secretar este o chestiune de procedură. Pentru acei 

consilieri care nu înțeleg există două variante: fie nu se mai chinuie, fie îl caută pe domnul 
Secretar, atunci când domnia sa poate să-i explice în particular. Vă mulțumesc! 

 
Domnul consilier Sîrbu Constantin: 
Nici eu nu înțeleg această grabă. De ce nu s-a pus în discuție acest subiect acum o 

lună sau două? Trebuie neaparat pus în ultima ședință a acestui Consiliu Local? Se putea 
declanșa această procedură acum două luni. Din cauza acestei suspiciuni noi probabil 
vom vota împotrivă. Dacă există un calendar de ce trebuie să-l stabilim noi? De fapt toată 
procedura trebuie făcută de viitorul consiliu.  

Nici nu mă gândesc la acel studiu de oportunitate pe care l-am discutat înainte, 
unde am ridicat mâna, dar nu s-a putut vorbi. APT S.A. a comandat acest studiu și l-a 
plătit. Bineînțeles că cel care face studiul undeva este influențat de acest fapt. Trebuia un 
auditor independent plătit chiar de Consiliul Local. 

 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Vreau să fac două precizări, care sper că vor lămuri puțin lucrurile și vor înlătura 

acele probleme pe care le ridicați dumneavoastră. În privința studiului de la punctul 9, într-
adevăr este un studiu plătit de APT S.A., dar acest lucru este făcut în temeiul unei 
prevederi legale, care permite această atitudine. De asemnea, Consiliul Local s-a exprimat 
printr-o hotărâre ca APT S.A. să plătească acest studiu și să-l prezinte.  

De ce nu am intrat cu declanșarea procedurii acum 2-3 luni? Nu s-a putut intra cu 
declanșarea procedurii mai înainte de a fi clarificat faptul că APT S.A. va avea atribuită 
gestiunea de administrare a piețelor. Să nu uităm că APT S.A. este o societate care are ca 
unic sens al existenței sale administrarea piețelor. Dacă dumneavoastră ați fi ales o altă 
modalitate de gestiune mai mult ca sigur nu ar mai fi avut de ce să existe. Aprobarea 
studiului de oportunitate nu s-a putut prezenta dumneavoastră mai devreme, pentru că el 
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a fost supus procedurii de dezbatere publică, o altă prevedere imperativă a legii, timp de 
30 de zile. Abia după ce avem aprobat studiul putem declașa procedura pe Ordonanța 
109/2011, pentru că știm că societatea APT S.A. va exista și în viitor. 

 
Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin: 
Având în vedere că la punctele anterioare s-a tot discutat de eventualitatea 

renunțării la APT S.A și transformarea acesteia într-o direcție a Primăriei consider că ne 
aflăm într-o redundanță și la fel ca și colegii mei văd inutil votul la punctul 10, dat fiind 
faptul că noul consiliu va modifica forma APT S.A. tranformând-o în direcție.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule Ioniță, doar Grădina Zoologică va fi un serviciu al Primăriei. Piața va 

rămâne în continuare în aceeași formulă. 
 
Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 17 voturi ”pentru”, 8 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, Bucur 

Claudia – Raluca, Novac – Leca Mariana, Căprariu Lucian, Tabarac Adrian, Bașno 
Alexandru - Vlăduț, Pricop Cristian – Florinel și Ioniță Ion – Sorin și un vot împotrivă a 
domnului consilier Sîrbu Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 
 Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea numărului de asistenți 
personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap, aprobat 
pentru 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 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului de vânzare, 
în condițiile Legii nr. 112/1995 coroborate cu Legea nr. 10/2001, a imobilelor cu destinația 
de locuințe, trecute în proprietatea statului, precum și vânzarea imobilelor construite din 
fondurile statului, în condițiile Legii nr. 85/1992, a Decretului-lege nr. 60/1991 și a Legii             
nr. 244/2011.  

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 25 voturi ”pentru” și un vot împotrivă a domnului consilier Sîrbu Constantin, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea metodologiei de atribuire în folosință gratuită, la cerere, tinerilor cu vârsta între 
18 și 35 de ani, a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea Municipiului 
Brăila, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 15/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum 
și condițiile de vânzare a acestora.  

Discuţii? 
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Domnul consilier Gojan Petru: 
La acest proiect de hotărâre nu particip la dezbatere și vot. 
 
Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Gojan Petru nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnii consilieri locali Adrian Traian și Valentin Pătărlăgeanu, membri în 
Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar S.A. Brăila privind: 
Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010 referitoare la „Acordarea de facilităţi pe 
mijloace de transport în comun unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului 
Brăila”, aprobată în forma republicată prin H.C.L.M. Brăila nr. 380/07.08.2020. 

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 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Protejarea 
sănătății populației Municipiului Brăila în contextul pandemiei cauzate de COVID-
19> și depunerea acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare  2014–
2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 
COVID 19. 

Discuţii? 
 

Domnul consilier Ioniță Ion - Sorin: 
La acest proiect nu particip la vot. 
 

Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 25 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 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea proiectului <Sprijin la nivelul 
Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 
2021-2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și regenerare urbană> și depunerea 
acestuia în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 
– Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru 
beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii 
beneficiari FESI”. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Boșneag Sorin - Eugen nu a participat vot. 
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 Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic „Punct termic 2 Obor” înscris în Inventarul Domeniului Public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D, 
poziția nr. 135, 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 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexelor nr.1 și 2 la 
H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe 
durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele 
subterane”, 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 19 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 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Pricop Cristian - Florinel nu a votat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a 
unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de 
construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, 
conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020. 
 Discuții? 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnii consilieri 

Pricop Cristian - Florinel și Petrescu Eduard – Herera nu au votat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea termenului prevăzut de art. 3 
alin. (1) lit. a) din H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor 
necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate 
conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”, modificată prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 425/22.07.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 740/23.12.2019. 

Discuţii? 
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Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Fac precizarea că la acest punct de pe ordinea de zi a fost transmisă către 

dumneavoastră o completare a art.1 cu următoarea formulare: pentru contractele de 
închiriere al căror termen de valabilitate expiră la data de 31.12.2020. 

 
Doamna VOINEAG CRISTIANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Pricop Cristian - Florinel nu a votat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
17/14327/08.05.2017 încheiat cu societatea EBOCRILA S.R.L., pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, Faleza Dunării, amplasamentul nr. 4. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnii consilieri 

Pricop Cristian - Florinel și Ioniță Ion - Sorin nu au votat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
18/14328/08.05.2017 încheiat cu societatea EBOCRILA S.R.L., pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, Faleza Dunării, amplasamentul nr. 5. 

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. 
 

*Notă: Domnul consilier Pricop Cristian – Florinel nu mai este conectat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
30/28401/13.07.2016 încheiat cu societatea EXEST COM S.R.L., pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, Grădina Publică, amplasamentul nr. 1. 

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: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
33/32966/10.08.2016 încheiat cu P.F.A. OPREA I. MIRCEA, pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, Grădina Publică, amplasamentul nr. 5. 

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. 



 18 

 

 Trecem la dezbaterea punctului 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
34/32960/10.08.2016 încheiat cu P.F.A. OPREA I. MIRCEA, pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, Faleza Dunării, amplasamentul nr. 11. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Bucur Claudia - Raluca nu a participat vot. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 
Municipal Brăila pentru instituirea dreptului de superficie asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Municipiul Brăila, Bdul Independenței nr. 
142, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord. 

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: 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? 
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 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 30 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Radierea poziției nr. 19 - str. Cimbrului 
nr. 15 din anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 427/31.08.2020, în vederea scoaterii la licitație 
publică. 

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 31 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării directe a terenului în 
suprafață de 230,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Timiș nr. 192 F, NCP 85549, solicitanților MĂDULARU VASILICĂ și 
MĂDULARU CRISTINA, teren pe care se află edificată construcția C1. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Păun Dan nu a votat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 32 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. Radu Portocală nr. 20 (fostă str. Zona 
Industrială Sud Brăila – lot 12), NCP 81251, solicitanților BADIU STOICA și BADIU 

ELENA-IULIANA, teren pe care se află amplasate construcția C1, proprietatea acestora. 
Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Păun Dan nu a votat. 
  

 Trecem la dezbaterea punctului 33 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 70 mp, indiviz din 326,00 mp situat în Brăila, str. George Enescu nr. 155A-
155A LOT 1, NCP 95050, solicitantului  BENESCU MARIUS- MIRCEA, teren pe care se 
află amplasată construcția C1. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Păun Dan nu a votat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 34 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  43 mp, indiviz din 293,00 mp situat în Brăila, str. Arțarului nr. 60C, NCP 
84381, solicitanților NEGURĂ DANIELA și NEGURĂ FĂNEL, teren pe care se află 
amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea 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. 
 
*Notă: Domnul consilier Păun Dan nu mai este conectat. 
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 Trecem la dezbaterea punctului 35 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. Ștefan Mihăilescu Brăila nr. 6, bl. B 5, sc. 1, et. 2, ap. 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 36 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. Ștefan Mihăilescu Brăila nr. 6, bl. B 5, sc. 1, et. 3, ap. 14. 

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: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 48, 50 lot 2, 52 (teren în 
suprafață de 723 mp + construcții) - NCP 95439, NCP 95439 – C1, NCP 95439 – C2, 
NCP 95439 – C3. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru”, 6 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, Bucur 

Claudia – Raluca,  Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț,  Ioniță Ion – Sorin și Sîrbu 
Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 38 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Citadelei nr. 36 (teren + construcții 
C1 – C7), NCP 91238.  

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru”, 6 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, Bucur 

Claudia – Raluca,  Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț,  Ioniță Ion – Sorin și Sîrbu 
Constantin, 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: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Justiției nr. 8 – NCP 7422. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru”, 6 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, Bucur 

Claudia – Raluca,  Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț,  Ioniță Ion – Sorin și Sîrbu 
Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
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Trecem la dezbaterea punctului 40 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. Pensionatului nr. 7bis - NCP 
13623, NCP 13623 – C1, NCP 13623 – C2, NCP 13623 – C3, NCP 13623 – C4. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru”, 6 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, Bucur 

Claudia – Raluca,  Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț,  Ioniță Ion – Sorin și Sîrbu 
Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

Trecem la dezbaterea punctului 41 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. Mihail Sebastian nr. 1 lot 1 – NCP 
15072, NCP 15072 – C1, NCP 15072 – C2/1. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru”, 6 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, Bucur 

Claudia – Raluca,  Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț,  Ioniță Ion – Sorin și Sîrbu 
Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

Trecem la dezbaterea punctului 42 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 5 – „Lista 
bunurilor propuse a fi achiziționate în anul 2020 din venituri proprii la cerere, din fond de 
dezvoltare/încasări an curent” la bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie 
„Sf. Pantelimon” Brăila pe anul 2020, rectificat prin H.C.L.M. Brăila   nr. 317/20.07.2020. 

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 43 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Afilierea Municipiului Brăila la Bursa 
Română de Mărfuri S.A. şi încheierea unui Contract de colaborare pe o durată de un an. 

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 44 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului 
Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila  nr. 325/30.09.2011, cu poziția 
nr. 792 la Capitolul B, cu poziția nr. 440 la Capitolul C, cu pozițiile nr. 425 și 426 la 
Capitolul G, Subcap. G6, cu poziția nr. 18 la Capitolul G, Subcap. G11 și cu poziția nr. 
38 la Capitolul F, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
31818/02.10.2019.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 45 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a 
unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unor 
terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale. 

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: Schimbarea destinației ap. 6, bloc B1, 
str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.2, din regim de locuință socială destinată închirierii 
persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate, ca urmare a aplicării legilor de 
restituire, în locuință pentru tineri, construită în vederea închirierii de către Agenția 
Națională pentru Locuințe. 

Discuții? 
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 

Căprariu Lucian nu a votat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 47 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Dezmembrarea, 
partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila. 

Discuții? 
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 

Căprariu Lucian nu a votat. 
 

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 31,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați nr. 40, lot 2/2/2, NCP 94332, 
solicitanților BIANU NICOLAE și BIANU GINA – CONSTANȚA, în vederea extinderii 
construcțiilor existente, proprietatea acestora, situate pe terenul din Calea Galați     nr. 40, 
lot 2/1. 

Discuții? 
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 

Căprariu Lucian nu a votat. 
 

Trecem la dezbaterea punctului 49 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ieșirii din indiviziune prin 
partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare din imobilul situat în 
Brăila,  str. George Topîrceanu nr. 79, ce aparține Municipiului Brăila. 

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 50 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL pentru obiectivul „OPERAȚIUNI NOTARIALE – DEZMEMBRARE TERENURI ÎN 
VEDEREA CONSTRUIRII DE SPAȚII DE DEPOZITARE, BIROURI, SERVICII ȘI 
LOCUINȚE”, la adresa din Brăila, Tarlaua 32, Parcelele 253/11, 253/12, 253/15, inițiat de 
NICOARĂ ILEANA, NICOARĂ MIHAELA și NICOARĂ SAGHINA. 

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 51 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. Unirii nr. 18, teren + corp C1 – U1 
și corp C1 – U4 (S teren indiviz = 78,72 mp + Sc = 77 mp) – NCP 17473, NCP 17473 – C1 
– U1, NCP 17473 – C1 – U4. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru”, 6 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică – Costel, Bucur 

Claudia – Raluca,  Tabarac Adrian, Bașno Alexandru - Vlăduț,  Ioniță Ion – Sorin și Sîrbu 
Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

 Trecem la dezbaterea punctului 51 de pe ordinea de zi – Alte probleme. 
Discuții? 

 
 Dacă nu sunt discuții declar ședința închisă. Vă mulțumesc! 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă: Voineag Cristiana                   ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion        ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.I./4ex.  


