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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila  
din data de 29.10.2020, 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. (1) și 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. 3377/23.10.2020, 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 din 
data de 21.10.2020, privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului 
Brăila ales la data 27 septembrie 2020  și un exemplar al procesului –verbal al ședinței 
extraordinare din data de 23.10.2020 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 aprobat.  

 

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 568/23.10.2020 a fost aleasă ca preşedinte de şedinţă 
pentru lunile octombrie și noiembrie 2020, doamna consilier local municipal BADIU 
VIRGINIA – LOREDANA, pe care o invit să preia conducerea lucrărilor şedinţei. 
 

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 20 de consilieri, lipsește motivat domnul consilier Cupcic 
Vasile, 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 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 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. 

 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, 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. 
 

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

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. 

 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, 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: 

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. 

 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, 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: 
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. 

 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
 

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

Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de  370,40 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. 

Fac precizarea că acest proiect a fost pus la dispoziția dumneavoastră în format 

letric. 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
 

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
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Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu unanimitate de voturi priectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
 

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

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. 

 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Am cerut un punct de vedere la Agenția Națională de Integritate privind exprimarea 
votului pe proiecte referitoare la unitățile de învățământ și de aceea mă voi abține până voi 
avea un răspuns. 

 

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Noi vom consemna că la aceste proiecte, din prudență, dumneavoastră nu 

participați la dezbatere și vot. 
 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu unanimitate de voturi priectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
 

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

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. 

 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu unanimitate de voturi priectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
 

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

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. 
 

 Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  

Cu unanimitate de voturi priectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
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Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
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. 

 
Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  

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

Cu unanimitate de voturi priectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
 

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 De asemenea, solicit aprobarea dumneavoastră ca primele două proiecte cu care 
se suplimentează ordinea de zi, respectiv cele două încetări de mandat ale domnilor 
consilieri validați, să fie dezbătute la începutul ședinței, pentru a avea constituit Consiliul 
Local în mod corect. La punctul 9 de pe ordinea de zi corect este modificarea punctului 4.1 
din anexa la H.C.L.M. Brăila nr.710 referitoare la aprobarea prețurilor și tarifelor percepute 
de Societatea Administrația Piețelor și Târgurilor Brăila. 
 

 Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Vis a vis de intervenția domnului consilier Canciu aș vrea, domnule Secretar, să 
facem distincția între abținere și neparticipare la vot, astfel încât o abținere să nu ducă mai 
târziu la situația în care proiectul să aibă o problemă juridică. 
 

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 De aceea am și făcut precizarea respectivă. Pentru prudență, dumneavoastră nu 
participați nici la dezbatere și nici la vot. Abținerea este o formă a participării la vot. 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 

 Este exact cum am discutat. Din punctul meu de vedere nu este o problemă. Eu nu 
am atribuții financiare sau de management în cadrul unităților de învățământ. 

 

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: 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: Aprobarea 
execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 30.09.2020.  

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

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții < Reabilitare curte 
interioară – Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila>, cu finanțare de 
la bugetul local. 
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5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 2020.  

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

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA,  pe anul 2020.   

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

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA,  pe anul 
2020.            

 
8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

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

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

Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2020. 
 
11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”.  

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

Subvenționarea activității Grădinii Zoologice Brăila, pe anul 2020.  
 
13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului de Păpuși Brăila, 
prin transformarea unor posturi vacante în regim contractual.  

 
14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

 
15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

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

Aprobarea ”Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.09.2020 a 
măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.  
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17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

 
19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
20) 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 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.  

 
21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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 = 395 mp, Sc 
= 301 mp), NCP 11472, NCP 11472 – C1, NCP 11472 – C2, NCP 11472 – C3.  
 

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru Obiectivul ”ELABORARE PLAN 
URBANISTIC ZONAL – DEZVOLTAREA TERITORILULUI 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.  

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

Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Societatea ECO S.A. Brăila.  

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

Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în 
Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila. 

 
25) 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. 

 
26) 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. 
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27) 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. 

 
28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

 
29) 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. 

 
 
30) 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. 

 
31) 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. 

 
32) 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.    

 

Se supune la vot ordinea de zi modificată: 
– Cine este pentru ? 

 – Cine se abţine ? 
– Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - 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. 

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? 
Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi – 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. 

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? 
Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului general 
centralizat al Municipiului Brăila la 30.09.2020. 

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? 
Discuţii? 
 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Am analizat acest proiect de hotărâre și la execuția din 30.09 bugetul a fost axat pe 
funcționare și nu pe dezvoltare. Practic 96% din buget este orientat spre funcționare. Ne 
dorim un oraș frumos, care să se dezvolte. Pe viitor aș dori să prevedem și dezvoltarea 
orașului.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, vă recomand să studiați punctul 7 de pe proiectul ordinii de zi 

unde aveți tabele de genul acesta. Acesta este bugetul de investiții. A nu se confunda. 
Înțelegem că sunteți la început de mandat, dar nu confundați funcționarea cu investițiile. 

 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Eu am văzut cifrele. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Mai verificați o dată, cu tot respectul, pentru că nu sunt așa cum ați spus 

dumneavoastră. 
 
Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 16 voturi ”pentru” și 4 abțineri ale domnilor consilieri Canciu Cătălin, Gheorghiță 

Florin, Tabarac Adrian și Coman Laurențiu proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții <Reabilitare curte interioară – Colegiul Național 
”Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila>, cu finanțare de la bugetul local. 

Comisiile 1, 2? 
Discuţii? 

 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 16 voturi ”pentru” și 3 abțineri ale domnilor consilieri Gheorghiță Florin, Tabarac 

Adrian și Coman Laurențiu proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Canciu 
Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
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 Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 
2020. 

Comisia 1? 
Discuţii? 

 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 16 voturi ”pentru” și 4 abțineri ale domnilor consilieri Canciu Cătălin, Gheorghiță 

Florin, Tabarac Adrian și Coman Laurențiu proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI 
GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA,  pe anul 2020.   

Comisia 1? 
Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 16 voturi ”pentru” și 4 abțineri ale domnilor consilieri Canciu Cătălin, Gheorghiță 

Florin, Tabarac Adrian și Coman Laurențiu proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI 
LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA,  pe anul 2020.            

Comisia 1? 
Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 16 voturi ”pentru” și 4 abțineri ale domnilor consilieri Canciu Cătălin, Gheorghiță 

Florin, Tabarac Adrian și Coman Laurențiu proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Comisia 1? 
Discuţii? 
 

Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

În acest proiect se vorbește despre necesitatea suplimentării parcului auto cu două 
autospeciale și se precizează că pe perioada stării de alertă Poliția Locală este condusă 
operațional de către I.P.J. Brăila. și efectuează o serie de misiuni specifice. Suplimentarea 
parcului auto este necesară pentru o mai bună eficiență și operativitate a misiunilor 
încredințate, dar cele două mașini sunt încredințate către biroul Inspecție Comercială și 
biroul Construcție, Afișaj Stradal și Protecția Mediului. Mi s-ar fi părut normal ca aceste 
autospeciale să fie operaționale și într-adevăr să participe la acțiunile comune pe perioada 
stării de alertă, nu pentru activități de back – office.  
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Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nu sunt așa. Vă răspunde contabilul Șef de la Poliția Locală. 
 

Domnul Dudulea Cătălin, contabil Șef Poliția Locală: 
Da, referatele au fost făcute într-adevăr de către cele două birouri, dar noi, în 

momentul în care avem misiuni stabilite de Inspectoratul Județean de Poliție, le folosim. 
Nu sunt special pentru aceste birouri. În momentul în care suntem angrenați în anumite 
misiuni specifice ele sunt folosite. Aveți dreptate că referatele sunt făcute de cele două 
birouri, dar toate mijloacele noastre de transport sunt folosite în misiunile specifice ale 
Poliției Locale. Dacă sunt prevăzute pentru un anumit birou asta nu înseamnă că ele sunt 
folosite doar de acel birou. Mijlocul de transport este folosit în interesul instituției. 

 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Dumneavoastră vreți să spuneți de fapt că mijlocul de transport figurează la biroul 

respectiv, dar el este arondat în misiunile specifice.  
 

Domnul Dudulea Cătălin, contabil Șef Poliția Locală: 
Exact. Dacă este o misiune de ordine publică de intervenție se arondează imediat și 

se merge în misiunea respectivă. 
 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
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: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020. 

Comisia 1? 
Discuţii? 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Vreau să fac eu o precizare aici. Aș dori să supuneți aprobării următoarea 

propunere. În cadrul acestui proiect am luat sume de la proiectele care se derulează 
multianual și am pus la cele care sunt în stadiu foarte avansat. Aș vrea să transferăm 
suma de 75.000 de lei de la Reabilitarea și modernizarea Parcului Monument – etapa a 
doua, care va fi realizat anul viitor și să o distribuim către Reabilitarea, modernizarea și 
inclusiv dotări mobilier, echipamente, apartură specifică obiectului de activitate și realizare 
branșamente utilități apă, canalizare, gaze naturale, telefonie și internet la Centrul de 
permanență medicală din Vidin. El este într-un stadiu foarte avansat și ne dorim să 
demarăm licitația, pentru achiziția aparaturii medicale, anul acesta. Dacă vom lăsa suma 
respectivă și nu vom suplimenta acum înseamnă că vom termina centrul, dar nu va avea 
aparatura medicală. Vreau să supuneți la vot această preluare a sumei de la Parcul 
Monument la Centrul de permanență medicală – proiect multianual. Aș vrea să se 
specifice acest lucru.  

 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot amendamentul propus la proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, amendamentul a fost aprobat.  
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 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat 
al municipiului Brăila pe anul 2020. 

Comisia 1? 
Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”. 

Comisia 1? 
Discuţii? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Vă propun să optimizați cheltuielile. Uitându-mă pe declarația de avere a doamnei 
director am observat că în anul 2019 a încasat 102.570 de lei, deci un salariu de 8.500 de 
lei pe lună. Cam cât doi profesori cu toate gradele didactice. Vă mulțumesc! 

 
Domnul consilier Tabarac Adrian: 

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 
Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu 16 voturi ”pentru” și 3 abțineri ale domnilor consilieri Canciu Cătălin, Gheorghiță 

Florin și Coman Laurențiu proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Tabarac 
Adrian nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Subvenționarea activității Grădinii 
Zoologice Brăila, pe anul 2020.  

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? 
Discuţii? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Am văzut că există o subvenționare a activității de exploatare în valoare de 624.000 
de lei. Grădina Zoologică are un rol extrem de educativ. Toți copiii rămân cu o imagine 
frumoasă de la o Grădină Zoologică. Ceea ce este la Brăila, iertați-mi comparația, nu este 
nici măcar un grajd la condiții europene. Există un manual cu condiții minimale pe care 
țările europene trebuie să le respecte. Noi, Partidul Național Liberal, vom susține toate 
proiectele de dezvoltare, mai ales cu fonduri europene. Nu departe de noi, la Călărași, a 
fost făcută o investiție de 330.000 de euro, cu bani europeni, la Grădina Zoologică. De 
asemenea dincolo de granița sudică a României, la Dobrici, o localitate cu 110.000 de 
locuitori, a fost făcută o investiție, în colaborare cu municipiul Constanța, de 1 milion de 
euro proveniți din fonduri europene. De aceea mă gândesc că merită și acest oraș o 
Grădină Zoologică așa cum se cade.   
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Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 16 voturi ”pentru” și 4 abțineri ale domnilor consilieri Canciu Cătălin, Gheorghiță 

Florin, Tabarac Adrian și Coman Laurențiu proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI și a 
STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului de Păpuși Brăila, prin transformarea unor posturi 
vacante în regim contractual. 

Comisiile 1, 4? 
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 Primarul Municipiului Brăila 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. 

Comisiile 1, 2? 
Discuţii? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Acest proiect inițial a fost încărcat incomplet pe platformă și apoi a fost încărcat 

complet cu pagina doi, care lipsea. Vă mulțumesc! 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Mă opresc la parcarea din spatele blocului 8, din zona Plantelor. Analizând 
suprafața spațiului verde, am observat în proiect 704 mp, cu o valoare de 6044 de lei; cam 
8,6 lei/mp. Vă pot trimite o poză să vedeți cum arată acel spațiu verde, care se rezumă la 
un rând de tuia, din care 40% este uscat. Acela nu este un spațiu verde amenajat, ci este 
un rând de tuia uscat în proporție de 40%. Vă mulțumesc! 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Mie îmi plac foarte mult cei care iau etalon situația proprie și după ce critică 

proiectele, se îngrămădesc să-și ia locuri de parcare acolo unde ei criticau proiectul 
respectiv. Au un spirit de observație deosebit de agil, dar n-au timp să coborare să ude și 
ei spațiul verde pe care îl criticau. Toți suntem campioni la criticat. Nu mă refeream la 
dumneavoastră, domnule consilier. Nu e nevoie să-mi răspundeți.  

La acel preț de 6 lei/mp, pe care l-ați calculat dumneavoastră, aș vrea să luați în 
calcul și lucrările de amenajare a terenului din punct de vedere al pământului care a fost 
adus, întins, al plantării unor spații verzi și al udării lor. Noi considerăm ca 6 lei/mp în zona 
respectivă nu este un preț mare. Aș vrea ca de fiecare dată când aveți spirit critic să ne și 
implicăm și atunci când vedem că lângă blocul nostru un pom se usucă, să coborâm să-i 
punem o găleată de apă, că nu sărăcim. În rest putem să-i criticăm întotdeauna pe ceilalți, 
dar de fiecare dată trebuie să devenim activi și să ajutăm comunitatea, pentru că pomul 
sau gardul respectiv, să știți că nu este al Primarului Dragomir și nici al Consiliului Local, ci 
al acestui oraș. 
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Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Aveți perfectă dreptate, domnule Primar. Educația ar trebui să fie pe primul loc în 
optica fiecăruia dintre noi. Aveți dreptate, o activitate proactivă. Eu unul am luat un sac și 
am curățat parcarea care este mizerabilă, în dreptul mașinii mele și ale vecinilor mei. Nu 
este nimic de obiectat la acea parcare. Este un lucru foarte bun, pentru că numărul de 
mașini s-a triplat. S-au doborât atâția arbori, dar n-ar fi fost rău ca să se fi sărit 10-15 
arbori, pentru ca acea zonă să nu devină vara un adevărat emițător de căldură de 80 – 
100 de grade. În timp, o specie care are o creștere rapidă, ar fi făcut din zona aceea o 
zonă excelentă. Aceasta este observația mea. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Dumneavoastră știți că acolo s-a plantat și dăcă nu mă înșel chiar mesteacăn. 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Vă spun eu că nu. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
O să vă transmit o imagine. 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

O să vă trimit o poză, dumneavoastră și colegilor. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Și noi o să vă trimitem. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Asfaltul la 100 de grade se toarnă. Dacă ar exista această temperatură acolo n-ar 

mai fi blocuri.  
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Peste 80 de grade vara, domnule Viceprimar. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
La temperaturi care depășesc 6-7 grade asfaltul se toarnă la 90 de grade, iar pe 

timpul sezonului rece la 120 de grade. Temperatura de 80 de grade este una care nu 
poate susține viața. 

 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Cu tot respectul, dragi colegi, mi se pare că ne abatem de la subiectul acestui 
proiect. Domnul Cătălin Canciu a spus doar că s-au făcut acele investiții, dar sunt realizate 
prost. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nu a spus acest lucru. 
 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

A spus de acel arbust care este uscat. Nu a spus nimic despre asfaltări. Trebuie să 
luăm în considerare că lucrările pentru cetățeni trebuie făcute la un anumit standard, pe 
care să-l respectăm și asta ține doar de noi. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Dați-mi voie să vă contrazic. Nu a spus că lucrările sunt făcute prost, ci că s-au 

uscat pomii. 
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Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Mergeți să vedeți ce s-a realizat acolo. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Am fost. Mai treceți și dumneavoastră. 
 
Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 16 voturi ”pentru” și 4 abțineri ale domnilor consilieri Canciu Cătălin, Gheorghiță 

Florin, Tabarac Adrian și Coman Laurențiu proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea denumirii „Arno Klarsfeld”, 

piațetei proprietate publică, situată în Brăila, centrul istoric, zonă protejată din punct 

de vedere a patrimoniului cultural, istoric și arhitectural. 
Comisiile 2,4? 
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 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ”Raportului privind stadiul 
realizării până la data de 30.09.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în 
Municipiul Brăila”. 

Comisia 2? 
Discuţii? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot.. 
 
Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 19 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Comisiile 1,2? 
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 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Comisiile 1,2,4? 
Discuţii?  

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

 Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 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. 

Comisiile 1,2,4? 
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 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în 
suprafață de 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. 

Comisiile 1,2? 
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 Primarul Municipiului Brăila 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 = 395 mp, Sc = 301 mp), NCP 11472, NCP 11472 – 
C1, NCP 11472 – C2, NCP 11472 – C3. 

Comisiile 1,2,3,4,5? 
Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 de voturi ”pentru” și două abțineri ale domnilor consilieri Tabarac Adrian și 

Canciu Cătălin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
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 Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL pentru Obiectivul ”ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – DEZVOLTAREA 
TERITORILULUI 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. 

Comisiile 1,2,3,4,5? 
Discuţii? 
 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Am câteva observații legate de acest plan urbanistic zonal. Având în vedere că el a 
fost demarat undeva în 2016 și acum suntem în 2020, certificatul de urbanism a expirat 
săptămâna aceasta, observațiile mele ar fi următoarele: noul drum de centură urmărește, 
din ceea ce am văzut eu în documentație, același traseu cu cel al actualului drum de 
centură. Se dorește trecerea în regim expres pe anumite porțiuni, iar pe altele pe 4 benzi. 
Având în vedere că deja au trecut câțiva ani și ne dorim ca orașul să se dezvolte, de ce nu 
s-a urmărit amplasarea acestui drum de centură într-o zonă mai departe de oraș pentru a 
permite construirea acestuia în regim de drum expres sau autostradă? Sunt prevăzute 
acele separatoare de beton, dar nu pe toată lungimea, ci numai acolo unde este prevăzut 
drum expres și poate ar fi fost ideal să fie prevăzute pe întreaga lungime. 

Ne dorim să existe acest drum expres pentru că el face legătura cu orașul nostru cu 
drumurile expres Brăila – Focșani, Brăila – Galați, Brăila – Buzău și legăturile cu 
autostrada Soarelui și autostrada Tulcea – Constanța. 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
În primul rând certificatul de urbanism era valabil la momentul depunerii 

documentației de avizare. În momentul în care se depune documentația ea este valabilă 
până la aprobare sau refuzul aprobării. În ceea ce privește aspectele pe care le-ați 
menționat discutăm de un drum care excede raza teritorială a municipiului Brăila. El a fost 
pus în dezbatere publică, iar la momentul în care discutăm se supune la vot Consiliului 
Local, pentru a decide dacă putem să-l punem în practică în forma în care l-au gândit 
arhitecții și proiectanții. În condițiile în care dumneavoastră considerați că acești specialiști 
au greșit sau sunt în eroare sunteți liber să vă exercitați votul așa cum doriți. În principiu 
așa arată democrația. Privind alte aspecte ce exced raza teritorială a municipiului Brăila 
consider ca noi, ca și consilieri locali ai municipiului Brăila, ar trebui să fim rezervați. 
Referitor la documentație, care v-a fost pusă la dispoziție, în momentul în care ea a fost 
depusă la comisia C.T.A.T.U. și spre dezbatere publică, ea era în vigoare. Așa prevede 
Legea nr.50 și Legea nr.350. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Investiția nu se va derula pe teritoriul municipiului Brăila de către Primăria 

Municipiului Brăila, ci sunt alte instituții. Fără să se interpreteze într-un mod tendențios, ar 
trebui să vă adresați celor care conduc în momentul de față, Guvernul și Ministerul 
Transporturilor, pentru că ei sunt cei mai îndreptățiți să accepte orice modificare venită de 
la forurile superioare sau de la persoanele fizice, instituții publice, asociații, ONG –uri etc. 
În concluzie, acest studiu nu este realizat de Primăria Municipiului Brăila. Noi putem să-l 
avizăm sau să-l respingem, însă orice respingere din partea noastră va conduce la 
întârzieri. Decizia, mai departe, vă aparține în totalitate. Este dreptul fiecăruia să voteze 
așa cum îi dictează conștiința. Repet: nu noi suntem cei care au realizat această 
documentație. Noi l-am primit spre avizare. În situația în care nu va primi numărul de voturi 
necesar proiectul va fi într-o întârziere, care, la un moment dat, ni se va reproșa nouă. 
Înțelegem și jocul politic, dar știți cum este: atenție la țintă, dar nu noi suntem ținta. 
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Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
În principiu un plan urbanistic zonal de o astfel de anvergură este supus mai multor 

avizări, atât în cazul ministerelor cât și în cazul instituțiilor care sunt pe plan local. Faptul 
că avizarea a durat 4 ani a fost din cauza unor modificări aduse. Cu toții cunoaștem hățișul 
birocratic, dar asta nu înseamnă că el este nefezabil. Este supus votului Consiliului Local 
deoarece intervine și pe raza teritorială a municipiului Brăila. Dacă dumneavoastră nu 
doriți această investiție și doriți ca acest pod să nu se lege de nimic atunci puteți vota 
împotrivă. 

 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Am înțeles toate aceste argumente, iar în expunerea mea le-am menționat. Am 
făcut câteva observații având în vedere că deja acest proiect are 4 ani întârziere. Mă 
gândeam ca în acest timp să se fi avut în vedere și îmbunătățirile propuse. Ne dorim ca 
orașul nostru să fie legat de nodurile de comunicație și realizăm că aceasta este o cale de 
dezvoltare. 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Dacă aveți nelămuriri în această privință vă putem da numărul domnului Orban să 

vorbiți cu dumnealui. 
 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Nu este proiectul domnului Orban, ci este P.U.Z. –ul Consiliului Județean Brăila și 
este finanțat din fonduri europene. Mulțumim! 

 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Noi, consilierii Partidului Național Liberal, susținem acest proiect. Este un proiect de 
dezvoltare. Nu cred că colegul meu a spus în vreun moment că nu vom susține acest 
proiect. Este foarte important pentru a decongestiona aglomerația de astăzi și din anii ce 
vin, din cadrul municipiului. Observația se referă la faptul că singura arie de dezvoltare 
sănătoasă pentru municipiul Brăila este spre vest, spre Cazasu, spre Romanu, în următorii 
10 ani. Acolo freaticul este mai jos și zona este mai înaltă, iar construcțiile nu necesită 
realizări suplimentare de hidroizolații. Ideea era ca această centură a municipiului Brăila, 
în zona metropolitană, să se realizeze mai departe de Brăila, pentru că orașul, vrem nu 
vrem, se va dezvolta și astfel se va bloca întreaga centură. Asta era singura observație. 
Noi susținem acest proiect, pentru că este un proiect de dezvoltare. 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Și noi v-am spus că acest proiect a fost supus avizării mai multor instituții, care își 

pot spune punctul de vedere privind aceste aspecte. Acești ingineri, proiectanți și inclusiv 
poliția au considerat că acest proiect este viabil și și-au dat acceptul. Acum dacă 
dumnealui contrazice toate instituțiile statului este problema dânsului. Este opinia 
dumnealui, dar nu este împământenită și nu este nici în concordanță cu opiniile celorlalte 
instituții ale statului, care au dat un aviz pozitiv acestui plan urbanistic zonal. 

 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Din păcate nu ați ascultat. Nu am spus că nu este viabil și că nu are aprobările. 
Colegul meu v-a explicat mai devreme ce observații am avut. Nu s-a ținut cont de posibila 
dezvoltare a acestui oraș și de posibilitatea ca în 20 de ani drumul de centură să devină 
un drum intern al orașului. 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Dumneavoastră considerați că celelalte instituții ale statului, care și-au dat o viză 

pozitivă asupra acestui plan urbanistic zonal, se află în eroare, întrucât dumnealor nu au 
aceeași optică și opinie cu a dumneavoastră. Dumneavoastră fiind singurul deținător al 
adevărului absolut și cei care au emis se află în eroare. Am înțeles punctul dumneavoastră 
de vedere, însă eu doar am reiterat ideea că acest plan urbanistic zonal a primit avizul de 
la toate instituțiile, care sunt în măsură să-și ofere acest aviz, de la arhitecți și proiectanți, 
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care au gândit și care cred că au luat în calcul și circulația autovehiculelor pe această 
centură. Aceasta este opinia mea. Dacă dumneavoastră considerați că acești experți dețin 
diploma total ilegal este opinia dumneavoastră. Dacă considerați că acest plan urbanistic 
este greșit aveați posibilitatea să vă exprimați atunci când a fost pus în dezbatere publică. 
Planul urbanistic zonal nu l-a făcut nimeni care nu este în măsură de acest lucru. El a fost 
avizat și s-a considerat că acest drum este viabil și util. Dacă doreați ca acest drum să fie 
mai lat sau lung aveați posibilitatea să vă exprimați atunci. Puteți să vă exprimați și acum, 
votând împotrivă.   

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Votul consilierilor este liber și nimeni nu poate să-l îngrădească sau să-l 

direcționeze, dar vreau să atrag atenția aupra următorului fapt: orice amânare sau vot 
împotrivă din partea Consiliului Local va conduce la blocarea tuturor investițiilor care vor 
lega podul de la Brăila de celalte rute de transport. Decizia vă aparține, dar vreau să aveți 
în vedere acest lucru și să vă asumați, în cazul unui vot negativ, toate aceste deficiențe. 

 
Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

*Notă: Domnul consilier Caranica George – Marius nu mai este prezent în sală. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ECO S.A. 
Brăila. 

Discuţii? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
La acest proiect de hotărâre vă propun eliminarea art. 3, deoarece a rămas o 

formulare mai veche. Acum avem Ordonanța nr. 109, care reglementează modul în care 
sunt desemnați membrii consiliului de administrație. Este un proiect în care se 
desemnează un membru titular și unul supleant, iar desemnarea se face prin vot secret. 
Am să vă rog să faceți propuneri.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Din ceea ce știu eu grupul P.S.D. a propus pe domnii consilieri Caranica și 

Popescu. Cu siguranță toate celelalte grupuri pot face propuneri.  
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Îl propun pe domnul consilier Caranica George – Marius ca membru titular și pe 

domnul consilier Popescu Răzvan ca membru supleant. 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Vă rog să faceți propuneri pentru o comisie de numărare a voturilor formată din 

minim 3 consilieri, alte persoane decât cele desemnate pe buletinul de vot. 
 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Din partea grupului P.S.D. îi propunem pentru comisia de numărare a voturilor pe 

domnii consilieri Tudose Daniel, Gojan Petru și Pătărlăgeanu Valentin. Mai sunt și alte 
propuneri? 

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. 
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Până se vor completa buletinele de vot și procesul-verbal al comisiei de numărare a 
voturilor propun să trecem la dezbaterea proiectelor cu care a fost suplimentată ordinea 
de zi. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 25 de pe ordinea de zi – 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. 

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 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. 

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 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. 

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

 Trecem la dezbaterea punctului 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 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. 

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

 

 Trecem la dezbaterea punctului 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 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. 
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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. 

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

Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 30 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Bastionului nr. 6 (teren S = 185,28 
mp + construcții S = 93,35 mp), NCP 11499, NCP 11499-C1, NCP 11499-C2, NCP 11499-
C3. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 Cu 15 voturi ”pentru” și 4 abțineri ale domnilor consilieri Canciu Cătălin, Gheorghiță 

Florin, Tabarac Adrian și Coman Laurențiu proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 31 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Frumoasă nr. 71 (suprafață teren 
= 526 mp, suprafață construită = 198 mp), NCP 95687, NCP 95687-C1. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 Cu 15 voturi ”pentru” și 4 abțineri ale domnilor consilieri Canciu Cătălin, Gheorghiță 

Florin, Tabarac Adrian și Coman Laurențiu proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 32 de pe ordinea de zi – 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.    

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.  

Domnule consilier Tudose, vă rog să dați citire procesului-verbal al comisiei de 
numărare a voturilor. 
  
 Domnul consilier Tudose Daniel: 

Comisia de numărare a voturilor formată din: 
 
  - TUDOSE DANIEL   - Preşedinte 
  - GOJAN PETRU   - Membru 
  - PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN - Membru 
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A procedat la numărarea voturilor pentru: 
 
1. Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila, ca membru 
titular în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „ECO” S.A. Brăila și a constatat 
următoarele: 
 

a) CARANICA GEORGE-MARIUS          - voturi „pentru” 16  

- voturi „împotrivă” 0 

           - voturi anulate 3   
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:        19 
 

2. Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila, ca membru 
supleant în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „ECO” S.A. Brăila și a 
constatat următoarele: 
 

a) POPESCU RĂZVAN             - voturi „pentru” 16  

- voturi „împotrivă” 1 

           - voturi anulate 2   
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:        19 
 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal azi, 29 octombrie 2020, în 3 
(trei) exemplare.  
 

 Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
 Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:Desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ECO S.A. 
Brăila. 

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 Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a 
Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila. 

Comisia 5? 
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. 
 Alte probleme? Dacă nu sunt discuții declar ședința închisă. Vă mulțumesc! 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă: Badiu Virginia - Loredana                  ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion        ___________ 

 
 
 
 
 
 
J.I./4ex.  


