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      JUDEȚUL BRĂILA  
    MUNICIPIUL BRĂILA 
   SECRETAR GENERAL       
   Nr. 28.911/29.10.2020 
 

 

 

M I N U T A 

 

 ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, DIN DATA DE 

29.10.2020, ORA 1000 

 
 
 

În urma apelului nominal, din cei 21 de consilieri în funcţie, s-a consemnat prezența a 20 
de consilieri locali municipali, unul lipsind motivat, respectiv domnul consilier Cupcic Vasile. 

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, proiectul ordinii 
de zi inițial prezentat, s-a suplimentat cu următoarele proiecte de hotărâri: 

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea de 
drept a mandatului de consilier local al Domnului ENUȚĂ IONEL, ca urmare a aplicării 
prevederilor art. 204 alin. (2)  lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constatarea 
situației de demisionare de drept a Domnului IONIȚĂ ION – SORIN, consilier local validat prin 
Încheierea Judecătoriei Brăila nr. 1188/16.10.2020, ca urmare a refuzului de a depune 
jurământul. 

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la 
licitaţie publică cu strigare, în vederea închirierii, a terenului în suprafață de 5,00 mp, ce aparţine 
domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr.333, adiacent Bl.I3, 
în vederea amplasării unui panou publicitar. 

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Brăila, în suprafață de 311,00 mp, indiviz din 4416,00 mp situat în Brăila, str. Dorului 
nr. 55, NCP 72270, societății VITAROM S.R.L, teren pe care se află amplasate apartamentele 2 
și 3, proprietatea acesteia. 

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Brăila, în suprafață de 370,40 mp mp, indiviz din 2798,00 mp situat în Brăila, șos. 
Râmnicu Sărat nr. 111, lot 2/2, NCP 70741, societății COMERCIAL ASTOR S.R.L, în vederea 
extinderii construcției. 

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea 
datelor de identificare ale bunului denumit igeneric „Punct termic” înscris în Inventarul Domeniului 
Public al Municipiului Brăla, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D – 
„Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 170, conform 
documentației cadastrale și a raportului de evaluare. 
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7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea 
datelor de identificare ale bunului denumit generic „ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU” 
înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de 
cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, 
Cămine de bătrâni”, poziția nr.80, conform raportului de evaluare nr. 1/27.10.2020. 

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Bastionului                    
nr. 6 (teren S = 185,28 mp + construcții S = 93,35 mp), NCP 11499, NCP 11499-C1, NCP 11499-
C2, NCP 11499-C3. 

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Frumoasă     
nr. 71 (suprafață teren = 526 mp, suprafață construită = 198 mp), NCP 95687, NCP 95687-C1. 

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „DESFIINȚARE CORP C5 ȘI CONSTRUIRE 
SERVICE AUTO ȘI BIROURI”, la adresa din Municipiul Brăila, șos. Baldovinești – Complex 
Fânărie, loturile 1, 2, 3/2 și str. Negru Vodă colț cu str. Oltului, inițiat de SOCIETATEA 
AUTOSERVICE TOTAL S.R.L. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

1) H.C.L.M. Brăila nr. 572/29.10.2020 privind: Încetarea de drept a mandatului de 
consilier local al Domnului ENUȚĂ IONEL, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2)  lit. 
a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
2) H.C.L.M. Brăila nr. 573/29.10.2020 privind: Constatarea situației de demisionare de 

drept a Domnului IONIȚĂ ION – SORIN, consilier local validat prin Încheierea Judecătoriei 
Brăila nr. 1188/16.10.2020, ca urmare a refuzului de a depune jurământul - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

3) H.C.L.M. Brăila nr. 574/29.10.2020 privind: Aprobarea execuţiei bugetului general 
centralizat al municipiului Brăila la 30.09.2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi 
„pentru” și 4 abțineri. 

 
4) H.C.L.M. Brăila nr. 575/29.10.2020 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiții <Reabilitare curte interioară – Colegiul Național 
”Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila>, cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost 
adoptată cu 16 voturi „pentru” și 3 abțineri. 

Menționăm faptul că domnul consilier Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul 
asupra proiectului de hotărâre. 
 

5) H.C.L.M. Brăila nr. 576/29.10.2020 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 2020 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 4 abțineri. 
 

6) H.C.L.M. Brăila nr. 577/29.10.2020 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE 
LOCALĂ BRĂILA,  pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 4 
abțineri. 
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7) H.C.L.M. Brăila nr. 578/29.10.2020 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI 
LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA,  pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi 
„pentru” și 4 abțineri. 
 

8) H.C.L.M. Brăila nr. 579/29.10.2020 privind: Modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. 
Brăila nr. 408/21.12.2015 referitoare la „Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru 
Municipiul Brăila, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine, cu personalitate 
juridică, indiferent de modul de finanțare”, cu modificările și completările ulterioare - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

9) H.C.L.M. Brăila nr. 580/29.10.2020 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

10) H.C.L.M. Brăila nr. 581/29.10.2020 privind: Rectificarea bugetului general centralizat 
al municipiului Brăila pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

11) H.C.L.M. Brăila nr. 582/29.10.2020 privind: Modificarea punctului 4.1. din anexa la 
H.C.L.M. nr. 710/23.12.2019 referitoare la ”Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de către 
societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila, începând cu 01.01.2020” - Hotărârea a 
fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 3 abțineri. 

Menționăm faptul că domnul consilier Tabarac Adrian nu a participat la deliberarea și votul 
asupra proiectului de hotărâre. 

 
12) H.C.L.M. Brăila nr. 583/29.10.2020 privind: Subvenționarea activității Grădinii 

Zoologice Brăila, pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

13) H.C.L.M. Brăila nr. 584/29.10.2020 privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și 
STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului de Păpuși Brăila, prin transformarea unor posturi vacante 
în regim contractual - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

14) H.C.L.M. Brăila nr. 585/29.10.2020 privind: Actualizarea Inventarului Domeniului 
Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, ca urmare a 
finalizării obiectivului de investiții ”Modernizare parcări Lot 4 – Cartier Obor –  str. Ion Ionescu de 
la Brad (bl. AF1, AF2, AF3, AG1, AG2), Calea Galați (în spatele bl. 10), str. Plantelor (în spatele 
bl. 8), str. I.C. Brătianu (de la Creșa nr.1 până la str. Apollo), Șos. Buzăului (între str. S. Bărnuțiu 
și    str. Comunarzi, de la bl. A8 și bl. A9 bis până la bl. A6 și bl. A4)”, conform procesului verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9612/14.04.2020 și a documentației cadastrale - 
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 4 abțineri. 
 

15) H.C.L.M. Brăila nr. 586/29.10.2020 privind: Atribuirea denumirii „Arno Klarsfeld”, 
piațetei proprietate publică, situată în Brăila, centrul istoric, zonă protejată din punct de vedere 
a patrimoniului cultural, istoric și arhitectural - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

16) H.C.L.M. Brăila nr. 587/29.10.2020 privind: Aprobarea ”Raportului privind stadiul 
realizării până la data de 30.09.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în 
Municipiul Brăila” - Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”. 

Menționăm faptul că domnul consilier Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul 
asupra proiectului de hotărâre. 
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17) H.C.L.M. Brăila nr. 588/29.10.2020 privind: Trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Brăila a 120 m de gard din prefabricate beton aparținând bunului 
public denumit generic „Parc Monument” înscris la Capitolul G, subcapitolul G4 – „Parcuri 
publice, zone de agrement”, din Inventarul Domeniului Public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
325/2011, în vederea desființării acestuia - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

18) H.C.L.M. Brăila nr. 589/29.10.2020 privind: Aprobarea preluării în administrarea 
Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila a operei de artă proprietatea publică a 
Județului Brăila, realizată în cadrul Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală  
„Nicăpetre”  Ediția a III – a desfășurat în perioada 6 august – 15 septembrie 2018 - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

19) H.C.L.M. Brăila nr. 590/29.10.2020 privind: Aprobarea preluării în administrarea 
Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila a operelor de artă proprietatea publică a 
Județului Brăila, realizate în cadrul Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală 
„Nicăpetre” Brăila 2019 - Ediția a III – a - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

20) H.C.L.M. Brăila nr. 591/29.10.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
97 mp, indiviz din 240,00 mp situat în Brăila, str. Vasile Băncilă, NCP 90530, solicitantului 
VASILE IONEL, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia 
- Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

21) H.C.L.M. Brăila nr. 592/29.10.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Grădinii Publice nr. 7 - teren + Corp C1 + 
Corp C2 + Corp C3 (St = 395mp, Sc = 301mp), NCP 11472, NCP 11472 – C1, NCP 11472 – C2, 
NCP 11472 – C3 - Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri. 

 
NOTÃ: Precizăm faptul că, după dezbaterea punctului 21, domnul consilier local Caranica 

George – Marius s-a retras de la lucrările sedinței. Astfel, din acest moment sunt prezenți 19 
consilieri locali. 
 

22) H.C.L.M. Brăila nr. 593/29.10.2020 privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL pentru Obiectivul ”ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – DEZVOLTAREA 
TERITORIULUI INTERCOMUNITAR BRAILA – CHISCANI – CAZASU – VĂDENI ȘI 
CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT A DRUMULUI COLECTOR DE CENTURĂ AL 
MUNICIPIULUI BRĂILA, ÎN VEDEREA FLUIDIZĂRII TRAFICULUI CĂTRE PODUL PESTE 
DUNĂRE”, inițiat de Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Brăila, prin Consiliul Județean 
Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

23) H.C.L.M. Brăila nr. 594/29.10.2020 privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ECO S.A. Brăila - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ECO S.A. Brăila, s-a efectuat prin vot secret, 
domnul consilier Caranica George – Marius, obținând 16 voturi „pentru” din totalul celor 19 
buletine de vot, din care 3 au fost anulate, iar domnul consilier Popescu Răzvan, obținând 16 
voturi „pentru” și un vot „împotrivă”, din totalul celor 19 buletine de vot, din care 2 au fost anulate. 
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24) H.C.L.M. Brăila nr. 595/29.10.2020 privind: Acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la 
societatea ECO S.A. Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
25) H.C.L.M. Brăila nr. 596/29.10.2020 privind: Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, 

în vederea închirierii, a terenului în suprafață de 5,00 mp, ce aparţine domeniului public al 
Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 333, adiacent Bl. I3, în vederea 
amplasării unui panou publicitar - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

26) H.C.L.M. Brăila nr. 597/29.10.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
311,00 mp, indiviz din 4416,00 mp situat în Brăila, str. Dorului nr. 55, NCP 72270, societății 
VITAROM S.R.L, teren pe care se află amplasate apartamentele 2 și 3, proprietatea acesteia - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
27) H.C.L.M. Brăila nr. 598/29.10.2020 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
370,40 mp mp, indiviz din 2798,00 mp situat în Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 111, lot 2/2, NCP 

70741, societății COMERCIAL ASTOR S.R.L, în vederea extinderii construcției - Hotărârea a 

fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

28) H.C.L.M. Brăila nr. 599/29.10.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic „Punct termic” înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului 
Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D – „Sisteme de 
alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 170, conform documentației 
cadastrale și a raportului de evaluare - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

29) H.C.L.M. Brăila nr. 600/29.10.2020 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic „ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU” înscris în Inventarul 
Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la 
Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate 
ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția 
nr.80, conform raportului de evaluare nr. 1/27.10.2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi 
„pentru”. 

Menționăm faptul că domnul consilier Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul 
asupra proiectului de hotărâre. 
 

30) H.C.L.M. Brăila nr. 601/29.10.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Bastionului nr. 6 (teren S = 185,28 mp + 
construcții S = 93,35 mp), NCP 11499, NCP 11499-C1, NCP 11499-C2, NCP 11499-C3 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 4 abțineri. 
 

31) H.C.L.M. Brăila nr. 602/29.10.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Frumoasă nr. 71 (suprafață teren = 526 
mp, suprafață construită = 198 mp), NCP 95687, NCP 95687-C1- Hotărârea a fost adoptată cu 
15 voturi „pentru” și 4 abțineri. 
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32) H.C.L.M. Brăila nr. 603/29.10.2020 privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL pentru obiectivul „DESFIINȚARE CORP C5 ȘI CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI 
BIROURI”, la adresa din Municipiul Brăila, șos. Baldovinești – Complex Fânărie, loturile 1, 2, 3/2 
și str. Negru Vodă colț cu str. Oltului, inițiat de SOCIETATEA AUTOSERVICE TOTAL S.R.L. - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
 
 
 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 
 

DRĂGAN ION  
 
 
 
 
 

 


