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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila  
din data de 06.10.2020, ora 10:00  

SALA DE CONFERINȚE A TEATRULUI „MARIA FILOTTI” Brăila, 
 str. Mihai Eminescu nr. 2 

 
  

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)  din O.U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin 
Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila nr. 3119/30.09.2020, 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 şedinţei 
ordinare din data de 17.09.2020 și un exemplar din procesul – verbal al ședinței 
extraordinare din data de 29.09.2020 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 procesele – verbale au fost aprobate.  
Având în vedere faptul că nu a fost ales un președinte de ședință pentru luna 

octombrie, va trebui să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte pentru ședința 
ordinară de astăzi.  

 

Domnul consilier Traian Adrian: 
Îl propun pe domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen.  
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt și alte propuneri supunem la vot 

propunerea: 
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi a fost ales ca președinte de ședință, pentru data de 

06.10.2020, domnul Boșneag  Sorin – Eugen, pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor 
şedinţei. 
 

Domnul BOȘNEAG SORIN  - EUGEN, 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 22 consilieri, lipsesc motivat domnii 
consilieri Bașno Alexandru – Vlăduț, Ioniță Ion – Sorin, Caranica George – Marius, 
Rădulescu Daniela – Elena și Tabarac Adrian, 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 3 noi proiecte de 
hotărâri, respectiv: 

http://clm.primariabr.ro/
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1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi Cartier 
Pisc”. 

 
Domnul BOȘNEAG SORIN  - EUGEN, 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: 
2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

cofinanțării obiectivului de investiții „Modernizare străzi Cartier Pisc”. 
 

Domnul BOȘNEAG SORIN  - EUGEN, 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: 
3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Suspendarea declanșării procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație 
al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată 
prin H.C.L.M. Brăila nr. 226/29.04.2020. 

 

Domnul BOȘNEAG SORIN  - EUGEN, 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. 
 

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: Alegerea 

preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 06.10.2020.  
 
2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 472/17.09.2020 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”.  

 
3) 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”.  
 

4) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican 
privind: Aprobarea cererii domnului ANTON GHEORGHIȚĂ şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Egretei, nr. 3, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 95273, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

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

privind: Aprobarea cererii doamnei BÂLEA (fostă SAVA) VALENTINA şi atribuirea în 
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folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Cimbrului, nr. 23, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80200, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

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

privind:  Aprobarea cererii domnului BOBOCEA FLORIAN şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Semenic, nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85411, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
 

7) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican 
privind: Aprobarea cererii domnului BUNEA FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a 
terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Izvorului, 
nr. 2, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85410, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 

8) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican 
privind: Aprobarea cererii doamnei BURLĂ IRINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a 
terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, 
nr. 14, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95267, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

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

privind: Aprobarea cererii domnului CĂLDĂRESCU TEODOR şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila,           
str. Păltiniș, nr. 26, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80326, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 
10) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului CĂPĂȚÎNĂ IONEL şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Păltiniș, nr. 36, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 76763, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

 
11) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind:  Aprobarea cererii doamnei CHIRAC DANIELA şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Cimbrului, nr. 29, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75676, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 
12) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului CIOBOTARU MARIUS şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Păltiniș, nr. 16, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77577, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 
13) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului CIUDIN NICOLAE şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
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Păltiniș, nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77300, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

 
14) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii doamnei CRISTEA VASILICA - ALINA şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Păltiniș, nr. 2, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95274, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 
15) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii doamnei DIMA MIOARA şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Egretei, nr. 9, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85425, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

 
16) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului DIMACHE WILHELM - MIHAIL şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Semenic, nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85424, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.   
 

17) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 
Crican privind: Aprobarea cererii domnului DOBRANIȘ CIPRIAN - IULIAN şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Păltiniș, nr. 11, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95264, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   
 

18) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 
Crican privind: Aprobarea cererii doamnei DUMITRU ANAMARIA - LUCIANA şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului 
Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 27, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 91149, în 
vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.   
 

19) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 
Crican privind: Aprobarea cererii domnului EPURE CIPRIAN şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila,                
str. Cimbrului, nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95265, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 
20) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului GHEORGHE GABRIEL şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Păltiniș, nr. 4, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95269, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 
21) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului HUȘTIU COSTEL şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Păltiniș, nr. 28, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95271, în vederea construirii unei locuinţe 
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proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

22) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 
Crican privind:  Aprobarea cererii domnului IACOB LEONARD şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Cimbrului, nr. 17, în suprafaţă de 319,00 mp, NCP 77091, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
 

23) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 
Crican privind: Aprobarea cererii domnului IOSOFACHE FLORIN şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Păltiniș, nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95268, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

 
24) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului LEMNARU FLORENTIN - GEORGEL şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului 
Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80198, în 
vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 
25) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii doamnei LUPU ELENA şi atribuirea în folosinţă gratuită 
a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, 
nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 78674, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.   

 
26) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului MARDARE VALENTIN - CĂTĂLIN şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului 
Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 38, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95272, în 
vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 
27) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind:  Aprobarea cererii doamnei MIHALACHE MARIANA şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Păltiniș, nr. 22, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95289, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 
28) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind:  Aprobarea cererii domnului MOCANU CRISTIAN - JENEL şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Păltiniș, nr. 18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77322, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 
29) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului MOROI MIHAI şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Babadag, nr. 2, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 75357, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   
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30) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului NEACȘU MARIAN şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Berzei, nr. 6, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85495, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.   
 

31) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 
Crican privind: Aprobarea cererii domnului NEGRĂU - VĂRGUȚĂ OCTAVIAN - 
NICUȘOR şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al 
Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 
95292, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 
32) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului PARASCHIV ANGHELUȚĂ şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Egretei, nr. 15, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85452, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 
33) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului PLEȘEA ION - COSTEL şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Păltiniș, nr. 1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 79186, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 
34) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii doamnei POPA VERONICA şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Cimbrului, nr. 7, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95266, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
 

35) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 
Crican privind: Aprobarea cererii domnului RAHTOPOLO DUMITRU şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Berzei, nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85471, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 
36) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind:  Aprobarea cererii domnului ROMILĂ DANIEL şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Cimbrului, nr. 11, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 78144, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
37) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului SIMA IONEL şi atribuirea în folosinţă gratuită 
a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, 
nr. 34, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75364, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.   
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38) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 
Crican privind: Aprobarea cererii doamnei STAMATE FLORENTINA şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Semenic, nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85418, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 
39) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului STANCIU ȘTEFAN şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Babadag, nr. 4, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 90365, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
40) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului ȘCHIAUA PETRUȘ şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Păltiniș, nr. 3, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95270, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

 
41) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului TUDOR VASILE şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Babadag, nr. 6, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 95288, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
42) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii domnului ȚIBUH DUMITREL şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Semenic, nr. 4, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85408, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 
43) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind:  Aprobarea cererii domnului UDREA (fost CUCU) ROBERT - IONEL şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului 
Brăila, situat în Brăila, str. Egretei, nr. 7, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85420, în 
vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
 

44) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 
Crican privind: Aprobarea cererii doamnei VASILE LILIANA-TATIANA şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Cimbrului, nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95263, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

 
45) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii doamnei VASILE MIRELA şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Cimbrului, nr. 25, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85391, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.   
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46) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 
Crican privind: Aprobarea cererii doamnei VIȘAN DANIELA şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Egretei, nr. 1, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 77771, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.   
 

47) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 
Crican privind: Aprobarea cererii domnului VÎRLAN PETRUȘ şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Păltiniș, nr. 7, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80234, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.   

 
48) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - 

Crican privind: Aprobarea cererii doamnei ZAHARIA VERONICA - ELENA şi atribuirea 
în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în 
Brăila, str. Păltiniș, nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95290, în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

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

Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE 
LOCUINȚĂ P+1 ETAJ și ÎMPREJMUIRE TEREN>, la adresa din Municipiul Brăila,            
str. Plevnei nr. 225, inițiat de Radu Costică.   

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

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 
străzi Cartier Pisc”. 

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

Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Modernizare străzi Cartier Pisc”. 
 
52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Suspendarea declanșării procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație 
al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată 
prin H.C.L.M. Brăila nr. 226/29.04.2020. 

 
53) Alte probleme. 
 

– Cine este pentru ? 
 – Cine se abţine ? 

– Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M.           
nr. 472/17.09.2020 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? 
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 3 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 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului ANTON GHEORGHIȚĂ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei, nr. 3, în suprafaţă de 
210,00 mp, NCP 95273, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 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 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
doamnei BÂLEA (fostă SAVA) VALENTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 23, în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80200, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 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 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind:  Aprobarea cererii 
domnului BOBOCEA FLORIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 10, în suprafaţă 
de 250,00 mp, NCP 85411, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului BUNEA FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Izvorului, nr. 2, în suprafaţă de 
252,00 mp, NCP 85410, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
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conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
doamnei BURLĂ IRINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului 
privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 14, în suprafaţă de 250,00 
mp, NCP 95267, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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: Proiect de hotărâre inițiat de domnul 
Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii domnului 
CĂLDĂRESCU TEODOR şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 26, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 80326, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului CĂPĂȚÎNĂ IONEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 36, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 76763, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind:  Aprobarea cererii 
doamnei CHIRAC DANIELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 29, în suprafaţă 
de 250,00 mp, NCP 75676, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului CIOBOTARU MARIUS şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 16, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 77577, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului CIUDIN NICOLAE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 24, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 77300, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
doamnei CRISTEA VASILICA - ALINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 2, în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95274, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
doamnei DIMA MIOARA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei, nr. 9, în suprafaţă de 
210,00 mp, NCP 85425, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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

 Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului DIMACHE WILHELM - MIHAIL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 24, în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85424, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

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 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului DOBRANIȘ CIPRIAN - IULIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 11, în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95264, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
doamnei DUMITRU ANAMARIA - LUCIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 27, în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 91149, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului EPURE CIPRIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 5, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 95265, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 



 13 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului GHEORGHE GABRIEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 4, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 95269, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Discuții? 

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

 Trecem la dezbaterea punctului 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului HUȘTIU COSTEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 28, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 95271, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind:  Aprobarea cererii 
domnului IACOB LEONARD şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 17, în suprafaţă 
de 319,00 mp, NCP 77091, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului IOSOFACHE FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 10, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 95268, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului LEMNARU FLORENTIN - GEORGEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a 
terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, 
nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80198, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
doamnei LUPU ELENA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului 
privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, 
NCP 78674, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului MARDARE VALENTIN - CĂTĂLIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 38, în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95272, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

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 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind:  Aprobarea cererii 
doamnei MIHALACHE MARIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș,  nr. 22, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 95289, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind:  Aprobarea cererii 
domnului MOCANU CRISTIAN - JENEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 18, în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77322, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului MOROI MIHAI şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului 
privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Babadag, nr. 2, în suprafaţă de 252,00 mp, 
NCP 75357, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului NEACȘU MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei, nr. 6, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 85495, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului NEGRĂU - VĂRGUȚĂ OCTAVIAN - NICUȘOR şi atribuirea în folosinţă gratuită 
a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, 
nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95292, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

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 32 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului PARASCHIV ANGHELUȚĂ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei, nr. 15, în 
suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85452, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului PLEȘEA ION - COSTEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 1, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 79186, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
doamnei POPA VERONICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 7, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 95266, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului RAHTOPOLO DUMITRU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei, nr. 12, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 85471, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind:  Aprobarea cererii 
domnului ROMILĂ DANIEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului,  nr. 11, în suprafaţă 
de 250,00 mp, NCP 78144, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului SIMA IONEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului 
privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 34, în suprafaţă de 250,00 mp, 
NCP 75364, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

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: Aprobarea cererii 
doamnei STAMATE FLORENTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 20, în suprafaţă 
de 250,00 mp, NCP 85418, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului STANCIU ȘTEFAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Babadag, nr. 4, în suprafaţă de 
210,00 mp, NCP 90365, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului ȘCHIAUA PETRUȘ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 3, în suprafaţă de 
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250,00 mp, NCP 95270, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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 41 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului TUDOR VASILE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Babadag, nr. 6, în suprafaţă de 
252,00 mp, NCP 95288, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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 42 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului ȚIBUH DUMITREL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 4, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 85408, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind:  Aprobarea cererii 
domnului UDREA (fost CUCU) ROBERT - IONEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a 
terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei,  
nr. 7, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85420, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

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 domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
doamnei VASILE LILIANA-TATIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 9, în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95263, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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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 45 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
doamnei VASILE MIRELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 25, în suprafaţă 
de 250,00 mp, NCP 85391, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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

 Trecem la dezbaterea punctului 46 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
doamnei VIȘAN DANIELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei, nr. 1, în suprafaţă de 
252,00 mp, NCP 77771, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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

 Trecem la dezbaterea punctului 47 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
domnului VÎRLAN PETRUȘ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 7, în suprafaţă de 
250,00 mp, NCP 80234, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

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

Trecem la dezbaterea punctului 48 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Alexandru Jantea - Crican privind: Aprobarea cererii 
doamnei ZAHARIA VERONICA - ELENA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului 
aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 9, în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95290, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
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- 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: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de 
DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ETAJ și ÎMPREJMUIRE 
TEREN>, la adresa din Municipiul Brăila, str. Plevnei nr. 225, inițiat de Radu Costică 

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 Primarul Municipiului Brăila privind: Proiect de hotărâre inițiat de Primarul 
Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare străzi Cartier Pisc”. 

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: Aprobarea cofinanțării obiectivului de 
investiții „Modernizare străzi Cartier Pisc”. 

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 Primarul Municipiului Brăila privind: Suspendarea declanșării procedurii 
pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, 
mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 
226/29.04.2020 

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 53 de pe ordinea de zi – Alte probleme. 
Dau cuvântul domnului Primar. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Doamnelor și domnilor consilieri, este ultima ședință a actualului Consiliu Local și 

am dorit să o ținem în acest mod la teatrul ”Maria Filotti”. Din păcate trebuie să respectăm 
anumite reguli și nu o să putem ciocni un pahar de șampanie, așa cum ar fi fost frumos la 
finalul unui mandat. Înainte de a începe lucrurile pe care vreau să le transmit vreau să le 
oferim doamnelor consilier, care își încheie mandatul sau care vor continua, un buchet de 
flori din partea Primăriei Municipiului Brăila.  

Am făcut această ședință fără a invita directorii din Primărie și presa. Vom 
transmite înregistrarea către presă, pentru că trebuie să dăm dovadă de maximă 
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transparență. Vreau să mulțumesc în mod special consilierilor care s-au implicat, care au 
avut o atitudine benefică pentru comunitatea locală. Apreciez și faptul că în decursul 
acestui mandat am mai avut și discuții contradictorii, cele mai multe dintre ele, aproape 
99%, pozitive. Au mai existat și divergențe, pentru că așa este normal într-o democrație. 
Un singur lucru însă mă întristează: că unii consilieri nu au votat bugetul timp de 3 ani de 
zile. Chiar dacă nu au votat bugetul au participat însă la alte proiecte de pe ordinea de zi. 
Fiecare consilier a abordat, prin atitudinea proprie, activitatea din Consiliul Local. 

Vreau să mulțumesc în mod special și colegilor din Primărie care nu sunt astăzi 
prezenți, deoarece a trebuit ca cineva să aibă grijă de relația cu cetățenii și de întocmirea 
actelor. Activitatea Consiliului Local fără colegii din Primărie nu ar fi putut să fie transpusă 
în practică. 

Eu pot să spun că în această perioadă am realizat multe lucruri împreună. Poate că 
nu am fost perfecți, dar cu siguranță fiecare am avut cele mai bune intenții și le-am pus în 
practică, așa cum am considerat de cuviință. Din punctul meu de vedere, dincolo de 
discuțiile care au fost consemnate la domnul Secretar în procesele verbale de la ședințe, 
rămân mai multe lucruri în oraș, pe care dumneavoastră le-ați aprobat în consiliul local, în 
urma unor investiții finalizate sau în lucru. În noul mandat urmează și alte lucrări de 
investiții în municipiul Brăila. Eu pot să spun că astăzi, cu siguranță, municipiul Brăila 2020 
arată mai bine decât cel din 2016 și mi-aș dori ca brăilenii să poată să spună în 2024 că 
arată mai bine decât cel din 2020. Până atunci rămâne o provocare pentru noi toți, cei 
care vom avea o funcție politică sau nu.  

La final am pregătit o serie de diplome și o să-l rog pe domnul Boșneag să le 
înmâneze. Am invitat și foștii consilieri, însă mulți dintre ei sunt plecați în interes de 
serviciu. Doamna Ilie Gina a dorit în mod special să vină, dar a avut un caz special la 
serviciu și urmează să fie testată.   

Eu vă mulțumesc și vreau să vă transmit că eu îi stimez pe toți colegii consilieri. Am 
înțeles că aceasta a fost decizia care s-a luat la partidul politic pe care l-au reprezentat, 
dar timp de 3 ani de zile unii consilieri nu au votat bugetul. De aceea îmi doresc ca anul 
viitor, indiferent de amendamentele propuse, să voteze și bugetul.  

La finalul discuției vreau să urez tuturor consilierilor succes în viața privată și în cea 
publică, în perioada următoare. 
 

 Domnul BOȘNEAG SORIN  - EUGEN, Președinte de ședință:  
 Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă. Vă mulțumesc și eu pentru 
colaborare și sper ca în noul mandat, cei care ne vom reîntâlni, să colaborăm poate mai 
bine. Vă mulțumesc! 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă: Boșneag Sorin - Eugen                  ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion        ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.I./4ex.  


