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      JUDEȚUL BRĂILA  
    MUNICIPIUL BRĂILA 
   SECRETAR GENERAL       
   Nr. 30456/13.11.2020 
 
 
 
 

M I N U T A 
 
 ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, DIN DATA DE 

13.11.2020, ORA 900 
 
 

În urma apelului nominal, din cei 20 de consilieri în funcţie, s-a consemnat prezența a 16 
consilieri locali municipali, 4 lipsind motivat, respectiv domnul consilier Canciu Cătălin, domnul 
consilier Coman Laurențiu, domnul consilier Cupcic Vasile și doamna consilier Voineag Cristiana. 

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: Modificarea și 
completarea H.C.L.M. Brăila nr. 596/29.10.2020 referitoare la „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”. 

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea de 
principiu pentru depunerea proiectului <Investiție durabilă pentru colegiul de elită – Colegiul 
Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci”> în cadrul Programului Operațional Competitivitate 
2014 – 2020 și asigurarea sprijinului financiar de 256.455 lei pentru beneficiarul finanțării Colegiul 
Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci”. 

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii 
materiale strecurate în cuprinsul art.13 din Regulamentul privind stabilirea metodologiei de 
atribuire în folosință gratuită, la cerere, tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani, a unei suprafețe 
de teren, din terenurile aflate în proprietatea Municipiului Brăila, pentru construirea unei locuințe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile de vânzare a acestora, aprobat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 475/17.09.2020. 

4) 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. 

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul. Al. I. Cuza 
nr. 89, teren + corp C1 + corp C2 + corp C3 – NCP 11936, 11936– C1, 11936– C2, 11936– C3. 

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul. Al. I. Cuza 
nr. 193, teren + corp C1 + corp C2 (teren St = 162 mp + construcții Sc = 55 mp) – NCP 92436, 
92436 – C1, 92436 – C2. 
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7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Albastră nr. 3  
(teren + construcții) – NCP 81662, NCP 81662 – C1. 

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Citadelei nr. 5  
(C3, C4, C6 + teren în indiviziune) – NCP 87084, NCP 87084 – C3, NCP 87084 – C4, NCP 
87084 – C6. 

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Edmond 
Nicolau nr. 4 (teren indiviz + apartamentul 2 + boxa nr.1 + hol comun de trecere + hol și WC 
indiviz + hol de trecere indiviz) – NCP 72128 – C1 – U17. 

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Hepites nr. 17 - 
19, bl. B1, sc.1, et.1, ap.3  (1/2 din apartament + teren indiviz) – NCP 75693 – C1 – U6. 

 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
1) H.C.L.M. Brăila nr. 604/13.11.2020 privind: Încetarea de drept a mandatului de 

consilier local al Domnului TABARAC ADRIAN, 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. 
 
 NOTĂ: Prin Încheierea nr. 1321/02.11.2020 a Judecătoriei Brăila dată în Dosarul         
nr. 15998/196/2020 au fost validate mandatele de consilieri locali municipali ale domnilor Coman 
Florin, Gălbinaș Sorin și Sarafolean Coman, iar prin Încheierea nr. 1368/11.11.2020 dată de 
Judecătoria Brăila în Dosarul nr. 16604/196/2020 au fost validate mandatele de consilieri locali 
municipali ale domnilor Drogeanu Alexandru și Pascale Mihai Viorel. 
 După depunerea jurământului de către domnii consilieri locali Boșneag Sorin – Eugen, 
Coman Florin, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Pascale Mihai Virel și Sarafolean Coman, 
conform prevederilor art. 116 alin. (5) din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, numărul consilierilor locali în funcție este 26, prezenți la dezbateri fiind 22. 

 
2) H.C.L.M. Brăila nr. 605/13.11.2020 privind: Acordul Consiliului Local Municipal Brăila 

pentru punerea la dispoziția societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila a bunurilor 
„căsuțe de lemn” tip „târg cu oblon și tejghea”, proprietate privată a Municipiului Brăila, în 
vederea asigurării continuității serviciului public de administrare a piețelor agroalimentare din 
Municipiul Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

3) H.C.L.M. Brăila nr. 606/13.11.2020 privind: Desemnarea reprezentantului de drept al 
membrului asociat – U.A.T. Municipiul Brăila, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „DUNĂREA” Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea 
Generală a asociației anumite proiecte de hotărâri - Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi 
„pentru” și 4 abțineri. 

 
4) H.C.L.M. Brăila nr. 607/13.11.2020 privind: Desemnarea reprezentantului de drept al 

membrului asociat – U.A.T. Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila și acordarea unui 
mandat special pentru a vota în Adunarea Generală a asociației anumite proiecte de hotărâri- 
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 4 abțineri. 
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5) H.C.L.M. Brăila nr. 608/13.11.2020 privind: Desemnarea consilierilor locali municipali 
în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea 
calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila- Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
 

6) H.C.L.M. Brăila nr. 609/13.11.2020 privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 
569/23.10.2020 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa 
nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila” - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că: 
  - desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila pentru completarea 
componenței nominale a Comisiei de specialitate nr. 1, s-a efectuat prin vot secret, domnul 
consilier Coman Florin, obținând 18 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 
buletine de vot, din care unul a fost anulat,  domnul consilier Sarafolean Coman, obținând 16 
voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost 
anulat, iar domnul consilier Gălbinaș Sorin, obținând 19 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din 
totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost anulat. 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal pentru completarea 
componenței nominale a Comisiei de specialitate nr. 2, s-a efectuat prin vot secret, domnul 
consilier Boșneag Sorin - Eugen, obținând 20 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”  din totalul 
celor 22 buletine de vot. 
  - desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal pentru completarea 
componenței nominale a Comisiei de specialitate nr. 3, s-a efectuat prin vot secret, domnul 
consilier Drogeanu Alexandru, obținând 20 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul celor  
22 buletine de vot, iar domnul consilier Pascale Mihai - Viorel, obținând 20 voturi „pentru” și 2 
voturi „împotrivă”, din totalul celor  22 buletine de vot. 

 
7) H.C.L.M. Brăila nr. 610/13.11.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ADMINISTRAŢIA 
PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR 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 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR 
S.A. Brăila, s-a efectuat prin vot secret, doamna consilier Badiu Virginia – Loredana, obținând 
17 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost 
anulat, iar doamna consilier Neacșu Cornelia, obținând 17 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, 
din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost anulat. 

 
8) H.C.L.M. Brăila nr. 611/13.11.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila, acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 
BRAICAR S.A. Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, 
acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea BRAICAR S.A. Brăila, s-a 
efectuat prin vot secret, domnul consilier Pătărlăgeanu Valentin, obținând 17 voturi „pentru” și 4 
voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost anulat, iar domnul 
consilier Tudose Daniel, obținând 17 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 
buletine de vot, din care unul a fost anulat. 
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9) H.C.L.M. Brăila nr. 612/13.11.2020 privind: Desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea COMPANIA DE 
UTILITĂŢI PUBLICE  „DUNĂREA” BRĂILA S.A. - Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi 
„pentru”. 

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

De asemenea, precizăm faptul că desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea COMPANIA DE UTILITĂŢI 
PUBLICE  „DUNĂREA” BRĂILA S.A., s-a efectuat prin vot secret, domnul consilier Boșneag 
Sorin – Eugen, obținând 19 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”, din totalul celor 21 buletine de 
vot, din care unul a fost anulat. 
 

10) H.C.L.M. Brăila nr. 613/13.11.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Municipal Brăila în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul 
Pantelimon” Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în 
Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, s-a 
efectuat prin vot secret, domnul consilier Popescu Răzvan, obținând 17 voturi „pentru” și 4 voturi 
„împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost anulat, iar doamna consilier 
Voineag Cristiana, obținând 17 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine 
de vot, din care unul a fost anulat. 

De asemenea, precizăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Municipal Brăila, ca membri supleanți în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 
Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, s-a efectuat prin vot secret, doamna consilier Neacșu 
Cornelia obținând 18 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din 
care unul a fost anulat, iar domnul consilier Vărzaru Dan Andrei, obținând 17 voturi „pentru” și 4 
voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost anulat. 
 

11) H.C.L.M. Brăila nr. 614/13.11.2020 privind: Desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Asociației „HANDBAL CLUB DUNĂREA” Brăila 
- Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în 
Adunarea Generală a Asociației „HANDBAL CLUB DUNĂREA” Brăila, s-a efectuat prin vot 
secret, domnul consilier Caranica George – Marius, obținând 21 voturi „pentru”, din totalul celor 
22 buletine de vot, din care unul a fost anulat. 

 
12) H.C.L.M. Brăila nr. 615/13.11.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila în  Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
 

13) H.C.L.M. Brăila nr. 616/13.11.2020 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Municipal Brăila, în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, 
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu 
destinaţia de cabinete medicale - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că: 
- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila ca membri titulari ai 

Comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale, s-a efectuat prin vot secret, domnul consilier 
Dumitru Florin, obținând 16 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de 
vot, din care unul a fost anulat, iar domnul consilier Gojan Petru, obținând 16 voturi „pentru” și 5 
voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost anulat. 
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- desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal ca membru supleant al 

Comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale, s-a efectuat prin vot secret, domnul consilier 
Pătărlăgeanu Valentin, obținând 18 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 
buletine de vot. 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal ca membru titulari al Comisiei 
de contestaţie, s-a efectuat prin vot secret, doamna consilier BADIU VIRGINIA – LOREDANA, 
obținând 18 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot. 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal ca membru supleant al 
Comisiei de contestaţie, s-a efectuat prin vot secret, domnul consilier Tudose Daniel, obținând 
18 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot. 

 
14) H.C.L.M. Brăila nr. 617/13.11.2020 privind: Modificarea componenţei Comisiei 

Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, în 
Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Brăila, s-a efectuat prin vot secret, domnul 
consilier Dumitru Florin, obținând 17 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 
buletine de vot, din care unul a fost anulat, iar doamna consilier Badiu Virginia – Loredana, 
obținând 17 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul 
a fost anulat. 
 

15) H.C.L.M. Brăila nr. 618/13.11.2020 privind: Modificarea componenţei comisiei 
prevăzută de art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr. 4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării 
contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al 
Municipiului Brăila, în contracte de vânzare-cumpărare”- Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, 
pentru a face parte din Comisia specială de aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003, s-a 
efectuat prin vot secret, domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen, obținând 17 voturi „pentru” și 
4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost anulat, domnul 
consilier Popescu Răzvan, obținând 17 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 
buletine de vot, din care unul a fost anulat. 
 

16) H.C.L.M. Brăila nr. 619/13.11.2020 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 
70/27.03.2015 referitoare la „Constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Asistenţă Socială 
și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ din cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 272/27.07.2016 și 
H.C.L.M. Brăila nr. 121/30.03.2017 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Menționăm faptul că desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila,  în 
Consiliul Consultativ al  Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, s-a efectuat prin vot secret, 
doamna consilier Neacșu Cornelia, obținând 17 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, din totalul 
celor 22 buletine de vot, din care unul a fost anulat. 

 
17) H.C.L.M. Brăila nr. 620/13.11.2020 privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. 

Brăila nr. 596/29.10.2020 referitoare la „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. 

Menționăm faptul că: 
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- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila ca membri titulari ai 
Comisiei de evaluare a ofertelor, s-a efectuat prin vot secret, doamna consilier Neacșu 
Cornelia, obținând 20 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din 
care unul a fost anulat, iar domnul consilier Popescu Răzvan, obținând 20 voturi „pentru” și un 
vot „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost anulat. 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal ca membri supleanţi ai 
Comisiei de evaluare a ofertelor, s-a efectuat prin vot secret, domnul consilier Gojan Petru, 
obținând 20 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, iar domnul 
consilier Goanță Adrian – Mihai, obținând 21 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”, din totalul 
celor 22 buletine de vot. 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal ca membri titulari ai Comisiei 
de soluționare a contestaţiilor, s-a efectuat prin vot secret, domnul consilier Pătărlăgeanu 
Valentin, obținând 19 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, 
din care unul a fost anulat, iar domnul consilier Caranica George – Marius, obținând 20 voturi 
„pentru” și un vot „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost anulat. 

- desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal ca membri supleanţi ai 
Comisiei de soluționare a contestaţiilor, s-a efectuat prin vot secret, domnul consilier Tudose 
Daniel, obținând 20 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din 
care unul a fost anulat, iar domnul consilier Dumitru Florin, obținând 19 voturi „pentru” și 2 voturi 
„împotrivă”, din totalul celor 22 buletine de vot, din care unul a fost anulat. 

 
18) H.C.L.M. Brăila nr. 621/13.11.2020 privind: Aprobarea de principiu pentru 

depunerea proiectului <Investiție durabilă pentru colegiul de elită – Colegiul Național 
”Gheorghe Munteanu Murgoci”> în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 
2020 și asigurarea sprijinului financiar de 256.455 lei pentru beneficiarul finanțării Colegiul 
Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci” - Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”. 

Menționăm faptul că doamna consilier Badiu Virginia - Loredana nu a participat la 
deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

19) H.C.L.M. Brăila nr. 622/13.11.2020 privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate 
în cuprinsul art.13 din Regulamentul privind stabilirea metodologiei de atribuire în folosință 
gratuită, la cerere, tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani, a unei suprafețe de teren, din terenurile 
aflate în proprietatea Municipiului Brăila, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și condițiile de vânzare a acestora, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
475/17.09.2020 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

20) H.C.L.M. Brăila nr. 623/13.11.2020 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. 

 
21) H.C.L.M. Brăila nr. 624/13.11.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul. Al. I. Cuza nr. 89, teren + corp C1 + 
corp C2 + corp C3 – NCP 11936, 11936– C1, 11936– C2, 11936– C3 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

22) H.C.L.M. Brăila nr. 625/13.11.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul. Al. I. Cuza nr. 193, teren + corp C1 + 
corp C2 (teren St = 162 mp + construcții Sc = 55 mp) – NCP 92436, 92436 – C1, 92436 – C2 - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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23) H.C.L.M. Brăila nr. 626/13.11.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Albastră nr. 3  (teren + construcții) – NCP 
81662, NCP 81662 – C1 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

24) H.C.L.M. Brăila nr. 627/13.11.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Citadelei nr. 5  (C3, C4, C6 + teren în 
indiviziune) – NCP 87084, NCP 87084 – C3, NCP 87084 – C4, NCP 87084 – C6 - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

25) H.C.L.M. Brăila nr. 628/13.11.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Edmond Nicolau nr. 4 (teren indiviz + 
apartamentul 2 + boxa nr.1 + hol comun de trecere + hol și WC indiviz + hol de trecere indiviz) – 
NCP 72128 – C1 – U17 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
26) H.C.L.M. Brăila nr. 629/13.11.2020 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Hepites nr. 17 - 19, bl. B1, sc.1, et.1, 
ap.3  (1/2 din apartament + teren indiviz) – NCP 75693 – C1 – U6 - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
 

 
 

 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 

 
DRĂGAN ION 

 
 
 
 
 

 


