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ANEXA 

LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI 
BRĂILA 

NR. 3119/30.09.2020 
 
 
 

P R O I E C T 
A L 

O R D I N I I  D E  Z I 
 

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN 
DATA DE 06.10.2020, ORA 10

 
00 

 
 

 
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”. - 

 
aviz Comisia nr. 5 

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”. - 

 

avize 
Comisiile nr. 1, 2 și 5 

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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

5) 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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 
 

avize Comisiile nr. 2 și 4 
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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. - 
 

avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. 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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 
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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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 
 

avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 
 

avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 
 

avize Comisiile nr. 2 și 4 

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 Brăil a, 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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 
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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 proprietate 
personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 
 

avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 
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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, s tr. 
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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 
 

avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. P ăltiniș,     
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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 
 

avize Comisiile nr. 2 și 4 
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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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

40) Proiect de hotărâre iniț iat 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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

41) Proiect de hotărâre inițiat de dom nul 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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 
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42) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Vi ceprimar 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. - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

43) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Al exandru 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. - 
 

avize Comisiile nr. 2 și 4 

44) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Vicep rimar 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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

46) Proiect de hotărâre inițiat de domnu l 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.  - 
 

avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

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.  - 

 
avize Comisiile nr. 2 și 4 

 
 
 



8 
 

 
 
 
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.  - 
 

aviz Comisia nr. 2 

50) Alte probleme. 
 
 
 
 

P R I M A R, 
 

VIOREL – MARIAN DRAGOMIR 
 
 
 
 

REDACTAT 
SECRETAR GENERAL, 

 
ION DRĂGAN 


