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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare, cu convocare de îndată,                           
a Consiliului Local Municipal Brăila  

din data de 23.10.2020, ora 10:00, Sala Mare a Palatului Administrativ 
  
 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Doamnelor şi Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a), alin. 
(4) și alin. (5) lit. a), lit.a^1) și a^2)  din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila            
nr. 3375/22.10.2020, a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal 
Brăila. 
 În baza art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, după declararea ca legal constituit, fapt consemnat prin Ordinul 
Prefectului nr. 426/22.10.2020, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre 
adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un președinte de 
ședință, care va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate de 
acesta. 
 În conformitate cu cutuma constituită la nivelul Consiliului Local Municipal Brăila, 
exercitarea funcției de președinte de ședință se face prin rotație, în ordine alfabetică, astfel 
încât fiecare consilier să aibă ocazia de a conduce lucrările ședinței. În ordine alfabetică 
doamna Badiu Virginia – Loredana ar fi consilierul local care ar urma să preia conducerea 
lucrărilor ședinței de astăzi. Având în vedere că luna octombrie este aproape de final vă  
propun ca desemnarea de președinte de ședință să aibă loc pentru lunile octombrie și 
noiembrie. 
 - Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi a celor prezenți, propunerea a fost aprobată, iar doamna 

Badiu Virginia – Loredana preia conducerea lucrărilor ședinței.  
 

Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Doamnelor şi domnilor consilieri, domnule Primar, 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 21 de consilieri, lipsește motivat domnul consilier Enuță 
Ionel, din totalul de 22 de consilieri aflați momentan în funcție, şedinţa fiind legal 
constituită. 

Doamnelor şi domnilor consilieri, aşa cum aţi luat la cunoştinţă prin convocarea 
făcută, vă propun spre aprobare proiectul ordinii de zi. 

 

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
În proiectul ordinii de zi este prevăzut la punctul 2 depunerea Jurământului. Acest 

punct a fost inserat datorită faptului că sunt doi membri ai Consiliului Local ale căror 
mandate au fost validate, dar care au fost în imposibilitatea de a depune Jurământul în 
prima ședință de constituire a Consiliului Local Municipal Brăila. Este vorba despre domnul 
consilier Boșneag Sorin – Eugen, care prin adresele comunicate în cursul zilei de ieri prin 
mail aduce la cunoștință faptul că se află într-o situație medicală care îl pune în 
imposibilitatea ca până la data de 02.11.2020 să fie prezent la lucrările de Consiliu, fapt 
pentru care nu poate depune Jurământul în această zi.  
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De asemenea, domnul Ioniță Ion – Sorin a prezentat în această dimineață o adresă 
prin care precizează: Subsemnatul Ioniță Ion – Sorin, ales local în urma scrutinului 
electoral din 27.09.2020, din partea formațiunii politice P.N.L., pentru ocuparea unui post 
în cadrul C.L.M. Brăila, prin prezenta, vă înștiințez că din motive obiective refuz preluarea 
mandatului de consilier.  

Față de această adresă și de lipsa domnului Ioniță consider că ne aflăm într-o 
situație de refuz a depunerii Jurământului, astfel încât acest punct de pe ordinea de zi nu 
mai are rațiune să subziste. Vă rog să aprobați ordinea de zi fără punctul cu depunerea 
Jurământului. 

 
Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot ordinea de zi cu modificările precizate de domnul Drăgan Ion, 

Secretarul General al Municipiului Brăila. 
 
1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila. 
 

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila. 
 

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Alegerea Viceprimarilor Municipiului Brăila. 

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

Desemnarea domnului/doamnei viceprimar să exercite primul/prima  calitatea de înlocuitor 
de drept al Primarului Municipiului Brăila. 

 

– Cine este pentru ? 
 – Cine se abţine ? 

– Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Mai sunt alte propuneri? 

Dacă nu mai sunt trecem la dezbaterea ordinii de zi. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea numărului, domeniile de 
activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Municipal Brăila. 

Discuţii? 
 
Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi sunt puncte care necesită exprimarea votului 

dumneavoastră în forma votului secret. Revenind la punctul nr.2, aprobarea numărului, 
domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Municipal Brăila este realizată prin Regulamentul Consiliului Local. Astfel, 
la nivelul Consiliului Local Municipal sunt organizate 5 comisii de specialitate pe 
următoarele domenii: 

1) Comisia de buget - finanţe, strategii, integrare, studii, prognoze economico – 
sociale şi privatizare; 
 2) Comisia de administrare a domeniului public şi privat al municipiului, de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
 3) Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerţ şi turism; 
 4) Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, tineret, activităţi 
sportive, sănătate şi protecţie socială; 
 5) Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, relaţii publice, apărarea 
ordinii publice, integrare şi relaţii internaţionale. 
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Pentru aprobarea nominală a componenței comisiilor de specialitate am înregistrat 
propuneri de la toate cele 3 grupuri de consilieri, care există la nivelul Consiliului Local 
Municipal Brăila. Voi da citire acestor propuneri, care vor fi înscrise pe buletinele de vot. 

Comisia nr.1  - doamna consilier Badiu Virginia  - Loredana, doamna consilier 
Ciocan Doinița, domnul consilier Enuță Ionel. 

Comisia nr.2  - domnul consilier Popescu Răzvan, domnul consilier Gojan Petru,  
doamna consilier Bobi Silvia, domnul consilier Tudose Daniel, domnul consilier Gheorghiță 
Florin, doamna consilier Rădulescu Daniela – Elena. 

Comisia nr.3  - domnul consilier Dumitru Florin, domnul consilier Cupcic Vasile, 
doamna consilier Neacșu Cornelia. 

Comisia nr.4 - domnul consilier Goanță Adrian – Mihai, domnul consilier 
Pătărlăgeanu Valentin, doamna consilier Voineag Cristiana, domnul consilier Vărzaru Dan, 
domnul consilier Canciu Cătălin.  

Comisia nr.5  - domnul consilier Caranica George – Marius, domnul consilier Jantea 
– Crican Alexandru, domnul consilier Neta Marian, domnul consilier Coman Laurențiu și 
domnul consilier Tabarac Adrian. 

Este adevărat că unele comisii nu au componența deplină, dar acest lucru va fi 
finalizat într-o hotărâre ulterioară depunerii jurământului, de către ceilalți membri ai 
Consiliului Local. Dacă nu mai sunt alte discuții vă propun desemnarea unei comisii de 
numărare a voturilor, comisie care, cu acceptul dumneavoastră, să fie comună la cele 3 
proiecte de hotărâre. Propunerile care au fost făcute sunt următoarele:  domnul consilier 
Răzvan Popescu, doamna consilier Rădulescu Daniela – Elena și domnul consilier 
Gheorghiță Florin. 

Supunem la vot componența comisiei de numărare a voturilor: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi comisia de numărare a voturilor a fost aprobată. 
Pentru operativitate și pentru a respecta regulile de prevenire a răspândirii virusului, 

am rugămintea ca punctul 2 și punctul 3 să fie votate în același timp. O să vi se înmâneze 
atât buletinul de vot pentru componența numinală a comisiilor, cât și buletinul de vot 
pentru desemnarea viceprimarilor municipiului Brăila. Vă consult, dacă sunteți de acord, 
cu această modalitate de lucru. Vă mulțumesc! 

 
Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Potrivit art. 152 alin. (2), (3), (4) din O.U.G. nr. 57 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate 
absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor 
locali. 

  Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarilor, se face de către oricare 
dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. Exercitarea votului se face într-o cabină 
special amenajată, folosindu-se următoarea modalitate: fiecare consilier primeşte un singur 
buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. În cabina de vot, din lista 
candidaţilor, opțiunea se evidențiază în mod obligatoriu prin ”da” sau ”nu” în dreptul fiecărui 
candidat.  

 Sunt declaraţi aleşi, candidaţii care au obţinut votul majorităţii absolute. 
 
Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Vă rog să faceți propuneri pentru funcțiile de viceprimari ai municipiului Brăila. 
 
Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Din partea grupului P.S.D. propun să-i păstrăm pe colegii care au fost viceprimari și 

în mandatul trecut. Funcțiile de viceprimari să fie ocupate de către doamna Ciocan Doinița 
și domnul Jantea – Crican Alexandru. Mai sunt și alte propuneri? 
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Domnul consilier Canciu Cătălin: 
Grupul P.N.L. nu face nicio propunere. Considerăm că votul cetățenilor Brăilei arată 

că întreaga guvernare locală trebuie să și-o asume Partidul Social Democrat. 
 
Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Dacă nu mai sunt alte propuneri rog comisia de numărare a voturilor să preia 

buletinele de vot pentru verificare. Pentru a evita crearea unui grup prea numeros vă 
propun să procedăm la vot prin apel nominal, în ordine alfabetică. Se iau buletinele de vot 
de la membrii comisiei, se intră în cabină, se completează și apoi se pun în urnă. În cabina 
de vot veți găsi și un material dezinfectant pentru mâini, astfel încât să limităm cât se 
poate de mult riscul contaminării. De asemenea, în măsura posibilității, vă rog să folosiți 
instrumentele proprii de scris.  

Am rugămintea ca pe parcursul zilei de luni să aveți o fereastră de timp pentru ca 
membrii comisiilor, care vor fi desemnate conform acestui proiect de hotărâre, să se poată 
întruni în vederea desemnării președintelui și a secretarului de comisie. După desemnarea 
președintelui și a secretarului aveți posibilitatea să vă stabiliți un mod de lucru pentru 
parcurgerea documentelor propuse dezbaterii comisiei și întocmirea rapoartelor de 
specialitate care sunt necesare pentru aprobare în plenul Consiliului Local Municipal 
Brăila. Pentru ziua de luni o să avem în vedere sala 404 din Palatul Administrativ, pentru a 
vă putea întâlni pentru stabilirea președintelui și secretarului comisiei de specialitate.  

Profit de acest moment de pauză pentru a vă aduce la cunoștință că în calitate de 
aleși locali aveți obligația de a depune, în termen de 30 de zile de la preluarea mandatului, 
declarațiile de avere și de interese. Am să vă comunic pe adresele de mail formularele 
necesare. Aștept aceste documente, în așa fel încât să ne încadrăm în termenul legal 
pentru a le trimite la Agenția Națională pentru Integritate. 

În privința buletinului de vot opțiunea se evidențiază prin scriere cu ”Da” sau ”Nu” în 
dreptul fiecărei propuneri. Orice altă modalitate de exprimare a votului duce la anularea 
buletinului de vot.  

Chiar dacă comisiile nu sunt complete, prin propunerile făcute, acestea au numărul 
majoritar de membri. Fiecare comisie are minim 3 membri și astfel poate funcționa în mod 
legal. Dumneavoastră veți alege președintele și secretarul, iar după ce se completează 
comisia nimic nu vă poate împiedica pentru o nouă nominalizare. 

În funcție de cum evoluează situația epidemiologică la nivelul municipiului Brăila 
probabil în dispoziția de convocare a următoarei ședințe vom avea stabilită și modalitatea 
de desfășurare, cel mai probabil prin mijloace de comunicare electronică la distanță. 
Pentru cei care sunt noi în Consiliul Local, vă comunic că avem achiziționată o licență 
pentru aplicația Zoom și săptămâna viitoare putem face teste pentru a vedea cum 
funcționează această aplicație. Fiecare consilier local o să aibă o tabletă, care va fi 
preinstalată cu un cont de utilizator definit pe serverul Primăriei Municipiului Brăila, astfel 
încât să vă puteți exercita votul prin sistem electronic. 

 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 
Există posibilitatea să știm înainte ziua și ora? 
 
Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Fiecare ședință ordinară este convocată cu 5 zile înainte de desfășurare. De 

exemplu: pentru o ședință din 29.10.2020 astăzi urmează să primiți materialele ședinței, 
însoțită de dosarul ședinței. Pe măsură ce apar completări ca urmare a corecturilor făcute 
de aparatul de specialitate sau ca urmare a propunerilor aprobate de comisii ele sunt 
actualizate. Materialele sunt puse la dispoziție, așa cum au fost puse și materialele 
prezentei ședințe, prin intermediul platformei clm.primariabr.ro . Prin mesaj pe grupul de 
consilieri eu vă comunic faptul că aceste materiale sunt încărcate, cât și parola pentru a le 
accesa. Dacă întâmpinați dificultăți vă rog să-mi comunicați pentru a putea remedia. Puteți 
descărca materialele de pe platformă și apoi le puteți arhiva așa cum doriți. Materialele 
rămân pe platformă 1-2 zile după desfășurarea ședinței și apoi sunt șterse.  
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Din cauza situației actuale nici comisiile de specialitate nu și-au mai desfășurat 
lucrările în sistem față în față. Materialele sunt încărcate pe platformă, sunt lecturate și 
discuțiile se desfășoară prin mijloace electronice.  

 
Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Dăm cuvântul domnului Popescu Răzvan pentru a da citire procesului verbal privind 

rezultatul votului. 
 
 
Domnul consilier Popescu Răzvan: 
Comisia de numărare a voturilor aleasă în şedinţa extraordinară a Consiliului Local 

Municipal Brăila din data de 23 octombrie 2020, având următoarea componenţă : 
 

 1) Popescu Răzvan                      - Președinte 
 2) Rădulescu Daniela  - Elena  - Membru 
 3) Gheorghiță Florin   - Membru 
  

 a procedat la numărarea buletinelor de vot pentru aprobarea componenței nominale a 
comisiilor de specialitate din cadrul C.L.M. Brăila, după cum urmează: 

 

a) Comisia nr. 1 formată din 5 (cinci) membri, respectiv: 
1) BADIU VIRGINIA – LOREDANA; 
2) CIOCAN DOINIȚA; 
3) ENUȚĂ IONEL; 
 
Din numărarea buletinelor de vot, au reieşit următoarele rezultate : 
- Total buletine de vot    - 21 
- Buletine valabile     - 21 

 
BADIU VIRGINIA – LOREDANA 

- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0  

  
CIOCAN DOINIȚA  

- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0  

 
ENUȚĂ IONEL  

- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0  
 

b) Comisia nr. 2 formată și 7 (șapte) membri, respectiv:  
1) POPESCU RĂZVAN; 
2) GOJAN PETRU; 
3) BOBI SILVIA; 
4) TUDOSE DANIEL; 
5) GHEORGHIȚĂ FLORIN; 
6 )RĂDULESCU DANIELA – ELENA; 
 

Din numărarea buletinelor de vot, au reieşit următoarele rezultate : 
- Total buletine de vot    - 21 
- Buletine valabile     - 21 

 

POPESCU RĂZVAN  
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0  

  

GOJAN PETRU 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0  
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BOBI SILVIA  
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0  
 

TUDOSE DANIEL  
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0  
 

GHEORGHIȚĂ FLORIN 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 

 
RĂDULESCU DANIELA – ELENA  

- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

c) Comisia nr. 3 formată și 5 (cinci) membri, respectiv:  
 

1) DUMITRU FLORIN; 
2) CUPCIC VASILE; 
3) NEACȘU CORNELIA; 
  
Din numărarea buletinelor de vot, au reieşit următoarele rezultate : 
- Total buletine de vot    - 21 
- Buletine valabile     - 21 
 

DUMITRU FLORIN 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

CUPCIC VASILE 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

NEACȘU CORNELIA 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

d) Comisia nr. 4 formată și 5 (cinci) membri, respectiv:  
 

1) GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI; 
2) PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN; 
3) VOINEAG CRISTIANA; 
4) VĂRZARU DAN ANDREI ; 
5) CANCIU CĂTĂLIN 
 

Din numărarea buletinelor de vot, au reieşit următoarele rezultate : 
- Total buletine de vot    - 21 
- Buletine valabile     - 21 
 

GOANȚĂ ADRIAN - MIHAI 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
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VOINEAG CRISTIANA  
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

VĂRZARU DAN - ANDREI 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

CANCIU CĂTĂLIN 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

e) Comisia nr. 5 formată și 5 (cinci) membri, respectiv:  
 

1) CARANICA GEORGE – MARIUS; 
2) JANTEA – CRICAN ALEXANDRU; 
3) NETA MARIAN; 
4) COMAN LAURENȚIU; 
5) TABARAC ADRIAN; 
 
Din numărarea buletinelor de vot, au reieşit următoarele rezultate : 
- Total buletine de vot    - 21 
- Buletine valabile     - 21 
 

CARANICA GEORGE – MARIUS  
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

JANTEA – CRICAN ALEXANDRU  
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

NETA MARIAN 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

COMAN LAURENȚIU  
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 

TABARAC ADRIAN 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0 
 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal azi, 23 octombrie 2020, în 3 

(trei) exemplare.  
 
Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului, domeniile de 

activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Municipal Brăila.: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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Domnul consilier Popescu Răzvan: 
Comisia de numărare a voturilor aleasă în şedinţa extraordinară a Consiliului Local 

Municipal Brăila din data de 23 octombrie 2020, având următoarea componenţă : 
 

 1) Popescu Răzvan                      - Președinte 
 2) Rădulescu Daniela  - Elena  - Membru 
 3) Gheorghiță Florin   - Membru 

 

a procedat la numărarea buletinelor de vot pentru alegerea viceprimarilor Municipiului 
Brăila. 
 Din numărarea buletinelor de vot, au reieşit următoarele rezultate : 
 

 a) Total votanţi     - 21 
 b) Total voturi valabil exprimate   - 17   
 c) Total voturi nule     - 4   
 d) Repartizarea voturilor valabil exprimate, pentru fiecare candidat în parte: 
 

 1) CIOCAN DOINIȚA   - 17 voturi ”pentru”  
 2) JANTEA – CRICAN ALEXANDRU - 17 voturi ”pentru” 
  

 Întrunind votul majorităţii absolute, doamna CIOCAN DOINIȚA şi domnul JANTEA – 
CRICAN ALEXANDRU sunt aleşi în funcţia de Viceprimar al Municipiului Brăila. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal azi, 23 octombrie 2020, în 3 
(trei) exemplare.  

 
Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre privind alegerea Viceprimarilor Municipiului 

Brăila. 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
Vă rog, doamnă CIOCAN DOINIȚA şi domnule JANTEA – CRICAN ALEXANDRU, 

să luați loc la prezidiu. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea domnului/doamnei 
viceprimar să exercite primul/prima calitatea de înlocuitor de drept al Primarului 
Municipiului Brăila. 

Propuneri? 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
O propun pe doamna Viceprimar Ciocan Doinița. Vreau să-i felicit pe cei doi 

Viceprimari și să le urez mult succes în activitatea pe care o vor desfășura în acești 4 ani. 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Dacă nu mai sunt alte propuneri rog completarea buletinului de vot. 
 

Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Domnule consilier Popescu Răzvan, vă rog să citiți procesul – verbal de numărare a 

voturilor. 
 

Domnul consilier Popescu Răzvan: 
Comisia de numărare a voturilor aleasă în şedinţa extraordinară a Consiliului Local 

Municipal Brăila din data de 23 octombrie 2020, având următoarea componenţă: 
 

 1) Popescu Răzvan                      - Președinte 
 2) Rădulescu Daniela  - Elena  - Membru 
 3) Gheorghiță Florin   - Membru 
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a procedat la numărarea buletinelor de vot pentru desemnarea doamnei viceprimar 
CIOCAN DOINIȚA să exercite prima calitatea de înlocuitor de drept al Primarului 
Municipiului Brăila. 
 

 Din numărarea buletinelor de vot, au reieşit următoarele rezultate : 
 

- Total buletine de vot    - 21 
- Voturi pentru     - 21 
- Voturi împotrivă     - 0   
- Abțineri      - 0 

   
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal azi, 23 octombrie 2020, în 3 

(trei) exemplare.  
 
Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea doamnei viceprimar 

Ciocan Doinița să exercite prima calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului 
Brăila. 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
Având în vedere că au fost finalizate toate punctele de pe ordinea de zi a ședinței, 

declar închise lucrările ședinței Consiliului Local Municipal Brăila și urez succes în noul 
mandat doamnei Ciocan Doinița și domnului Jantea – Crican Alexandru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă: Badiu Virginia - Loredana                  ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion        ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.I./4ex.  


