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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare 
a Consiliului Local Municipal Brăila  

din data de 13.11.2020, ora 09:00, Sala Mare a Palatului Administrativ 
 

 
  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) 
lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, prin Dispoziţia Primarului 
Municipiului Brăila nr. 3594/09.11.2020, a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Municipal Brăila. 

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 568/23.10.2020 a fost aleasă ca preşedinte de şedinţă pentru 
luna 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 22 consilieri, din totalul celor 27 de consilieri. Avem un 
consilier local demisionar și lipsesc motivat domnii consilieri Canciu Cătălin, Coman 
Laurențiu, Cupcic Vasile și Voineag Cristiana, şedinţa fiind legal constituită. 

 

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: 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”. 

 
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: 

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”. 
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Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
La acest proiect nu particip la vot. 
- 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: 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. 

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

 
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: 
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. 
 

 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: 
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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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: 

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. 

 
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: 

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. 

 
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: 

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. 
 

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: 

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. 
 

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. 
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 Supunem la vot ordinea de zi cu proiectele suplimentare propuse: 
- 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 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. 

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? 
 Discuții ? 
Se supune 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 DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 

La punctul 2 de pe ordinea de zi avem depunerea Jurământului. În conformitate cu 
prevederile art. 116 alin. (5) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
consilierii ale căror mandate au fost validate depun jurământul menționat la art. 117 din 
Codul Administrativ. 
 În acest sens, menționez faptul că prin Încheierea nr. 1321/02.11.2020 a Judecătoriei 
Brăila dată în Dosarul nr. 15998/196/2020 au fost validate mandatele de consilier local 
municipal 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 consilier local municipal ale domnilor Drogeanu Alexandru și 
Pascale Mihai - Viorel. 
 Având în vedere cele prezentate, îi invit în ordine alfabetică să depună jurământul pe 
următorii domni consilieri: Boșneag Sorin – Eugen, Coman Florin, Drogeanu Alexandru, 
Gălbinaș Sorin, Pascale Mihai - Viorel și Sarafolean Coman. 

 

Fiecare consilier va depune următorul: 
 

JURĂMÂNT 
 

”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună – credință, tot ceea ce 
stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Brăila. Așa să-
mi ajute Dumnezeu!” 

 
*Notă: Toți cei 6 consilieri au depus jurământul în ordine alfabetică, respectând 

procedura indicată de Secretarul General al Municipiului Brăila. 
 
Din acest moment Consiliul Local Municipal Brăila funcționează cu 26 de consilieri 

locali în funcție, la ședință fiind prezenți 22 de consilieri.  
 
Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila 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 
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vederea asigurării continuității serviciului public de administrare a piețelor agroalimentare din 
Municipiul Brăila. 

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? 
Discuții ? 
Se supune 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 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 
de domnul viceprimar Alexandru Jantea - Crican 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.  

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? 
Discuții ? 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru” și 4 abțineri ale domnilor consilieri Drogeanu Alexandru, 

Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost 
aprobat. 

Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 
de doamna viceprimar Doinița Ciocan 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.  

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? 
Discuții ? 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru” și 4 abțineri ale domnilor consilieri Drogeanu Alexandru, 

Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale Mihai – Viorel, 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: 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.  

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? 
 Discuții ? 
 
Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
La acest proiect de hotărâre repartizarea Consiliului Local Municipal Brăila a fost 

făcută în funcție de propunerile primite de la grupurile de consilieri. La unele unități de 
învățământ este un spațiu liber, care urmează a fi completat după depunerea jurământului de 
către consilierul local municipal care urmează domnului Tabarac Adrian, pe lista Partidului 
Național Liberal. De asemenea, supun atenției dumneavoastră o propunere care a venit ceva 
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mai târziu, respectiv ca la Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”, alături de domnii consilieri 
Boșneag Sorin – Eugen și Tudose Daniel, să fie și doamna consilier Rădulescu Daniela – 
Elena. 

 
Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Se supune 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. 

Se supune 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 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila 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”. 

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5? 
Discuții ? 
 
Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Referitor la proiectele de hotărâre de la punctele 7 până la punctul 12 și de la punctele 

14 - 17 desemnarea consilierilor locali municipali se va efectua prin vot secret. Voi da citire 
propunerilor dumneavoastră, urmând să completați dacă este cazul. De asemenea, vă rog să 
faceți propuneri pentru constituirea unei comisii de numărare a voturilor și să încercăm să 
găsim 3 membri ai acestui consiliu local, care nu sunt în postura de a fi desemnați prin vot 
secret la vreuna dintre hotărârile care urmează. 

 

Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot comisia de numărare a voturilor formată din domnii consilieri Neta 

Marian, Bobi Silvia și Rădulescu Daniela – Elena. 
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, comisia de numărare a voturilor a fost aprobată. 
 
Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Până acum avem următoarele propuneri: 

1) Pentru completarea componenței nominale a Comisiei de specialitate nr. 1 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL COMAN FLORIN 

2 DL SARAFOLEAN COMAN 

3 DL GĂLBINAȘ SORIN 
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2) Pentru completarea componenței nominale a Comisiei de specialitate nr. 2 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL BOȘNEAG SORIN - EUGEN 

 
3) Pentru completarea componenței nominale a Comisiei de specialitate nr. 3 

 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL DROGEANU ALEXANDRU 

2 DL PASCALE MIHAI - VIOREL 

 
    4) Pentru desemnarea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local Municipal 

Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor 
S.A. Brăila 

 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DNA BADIU VIRGINIA – LOREDANA  

2 DNA NEACȘU CORNELIA 

3 DL GĂLBINAȘ SORIN 

 
5) Pentru desemnarea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local Municipal 

Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN 

2 DL TUDOSE DANIEL 

3 DL GHEORGHIȚĂ FLORIN 

 
6) Pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila 
S.A. 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL BOȘNEAG SORIN – EUGEN  

 
7) Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în 

Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL POPESCU RĂZVAN 

2 DNA VOINEAG CRISTIANA 

3 DL GĂLBINAȘ SORIN 

 
8) Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca 

membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” 
Brăila 
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Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DNA NEACȘU CORNELIA 

2 DL VĂRZARU DAN - ANDREI 

3 DL PASCALE MIHAI – VIOREL 

 
9) Pentru desemnarea în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal 

Brăila în Adunarea Generală a Asociației „Handbal Club Dunărea” Brăila 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL CARANICA GEORGE – MARIUS  

2 DL DROGEANU ALEXANDRU 

 
10)  Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca 

membri titulari ai Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale. 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL DUMITRU FLORIN 

2 DL GOJAN PETRU 

3 DL GHEORGHIȚĂ FLORIN 

 
11) Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca membri 

supleanți ai Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale. 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN 

2 DL COMAN LAURENȚIU 

 
12) Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca membri 

titulari ai Comisiei de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale. 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DNA BADIU VIRGINIA – LOREDANA  

2 DL PASCALE MIHAI - VIOREL 

 
13) Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca membri 

supleanți ai Comisiei de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale. 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL TUDOSE DANIEL 

2 DL DROGEANU ALEXANDRU 
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14) Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Comisia 
Locală de Ordine Publică a Municipiului Brăila. 

 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL DUMITRU FLORIN 

2 DNA BADIU VIRGINIA – LOREDANA  

3 DL COMAN LAURENȚIU 

 
15) Pentru desemnarea a 3 reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Brăila în 

Comisia specială de aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003. 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL BOȘNEAG SORIN – EUGEN  

2 DL POPESCU RĂZVAN 

3 DL GHEORGHIȚĂ FLORIN 

 
16) Pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în 

Consiliul Consultativ al Direcției de Asistență Socială Brăila. 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DNA NEACȘU CORNELIA 

2 DL CANCIU CĂTĂLIN 

 
   17) Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila ca membri 
titulari ai Comisiei de evaluare a ofertelor la licitația pentru închirierea terenului ce aparține 
domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 5,00 mp situat în Calea Călărașilor 
nr.333, adiacent bl. I3, în vederea amplasării unui panou publicitar. 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DNA NEACȘU CORNELIA 

2 DL POPESCU RĂZVAN 

 
 18) Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila ca membri 

supleanți ai Comisiei de evaluare a ofertelor la licitația pentru închirierea terenului ce aparține 
domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 5,00 mp situat în Calea Călărașilor 
nr.333, adiacent bl. I3, în vederea amplasării unui panou publicitar. 
  

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL GOJAN PETRU 

2 DL GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI 

 
 19) Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila ca membri 

titulari ai Comisiei de soluționare a contestațiilor la licitația pentru închirierea terenului ce 
aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 5,00 mp situat în Calea 
Călărașilor nr.333, adiacent bl. I3, în vederea amplasării unui panou publicitar. 
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Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN 

2 DL CARANICA GEORGE – MARIUS  

 
 20) Pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila ca membri 

supleanți ai Comisiei de soluționare a contestațiilor la licitația pentru închirierea terenului ce 
aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 5,00 mp situat în Calea 
Călărașilor nr.333, adiacent bl. I3, în vederea amplasării unui panou publicitar. 
  

Nr. 
crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

1 DL TUDOSE DANIEL 

2 DL DUMITRU FLORIN 

 
Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt și alte propuneri rog să procedăm la 

completarea buletinului de vot. Vă rog să parcurgeți cu atenție informațiile și să vă exprimați 
opțiunea în forma care este trecută pe buletinul de vot, respectiv evidențierea în mod 
obligatoriu cu cuvintele ”DA” sau ”NU” trecute în dreptul fiecărui candidat. Orice alte metode 
de exprimare a votului atrag anularea votului pentru acel proiect de hotărâre. Am să rog 
comisia de numărare a voturilor să verifice buletinul de vot. Votul se va face în ordine 
alfabetică. 

 

Domnul consilier Neta Marian, președinte al Comisiei de numărare a voturilor: 
Comisia de numărare a voturilor formată din: 

  - NETA MARIAN     - Preşedinte 
  - BOBI SILVIA     - Membru 
  - RĂDULESCU DANIELA - ELENA  - Membru 
 

A procedat la numărarea voturilor pentru: 
 

 Completarea componenței nominale a Comisiei de specialitate nr. 1 și a constatat 
următoarele: 

 

a) DL COMAN FLORIN                           - voturi „pentru” 18  - voturi „împotrivă” 3 

b) DL SARAFOLEAN COMAN                - voturi „pentru” 16  - voturi „împotrivă” 5 

c) DL GĂLBINAȘ SORIN                         - voturi „pentru” 19 - voturi „împotrivă” 2 

           - voturi anulate 1   
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:        22 
 
 Completarea componenței nominale a Comisiei de specialitate nr. 2 și a constatat 
următoarele: 
 

a) DL BOȘNEAG SORIN                          - voturi „pentru” 20 - voturi „împotrivă” 2 

            - voturi anulate 0 
    
    TOTAL BULETINE DE VOT:      22 
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 Completarea componenței nominale a Comisiei de specialitate nr. 3 și a constatat 
următoarele: 
 

a) DL DROGEANU ALEXANDRU            - voturi „pentru” 20 - voturi „împotrivă” 2 

b) DL PASCALE MIHAI – VIOREL           - voturi „pentru” 20 - voturi „împotrivă” 2 

           - voturi anulate 0 
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:      22 
 

Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre 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”.  

- Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, 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: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ADMINISTRAŢIA 
PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. Brăila. 

 

Domnul consilier Neta Marian, președinte al Comisiei de numărare a voturilor: 

a) DNA BADIU VIRGINIA – LOREDANA    - voturi „pentru” 17 - voturi „împotrivă” 4 

b) DNA NEACȘU CORNELIA         - voturi „pentru” 17 - voturi „împotrivă” 4 

c) DL GĂLBINAȘ SORIN        - voturi „pentru” 4   - voturi „împotrivă” 17 

               - voturi anulate 1   
    TOTAL BULETINE DE VOT:        22 

 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Au fost desemnate cu majoritate de voturi doamnele consilier Badiu Virginia – 

Loredana și Neacșu Cornelia. 

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: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Municipal Brăila, acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea BRAICAR 
S.A. Brăila. 

 

Domnul consilier Neta Marian, președinte al Comisiei de numărare a voturilor: 

a) DL PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN    - voturi „pentru” 17 - voturi „împotrivă” 4 

b) DL TUDOSE DANIEL      - voturi „pentru” 17 - voturi „împotrivă” 4 

c) DL GHEORGHIȚĂ FLORIN       - voturi „pentru” 4   - voturi „împotrivă” 17 

              - voturi anulate 1 
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:         22 
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Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Au fost desemnați cu majoritate de voturi domnii consilieri Pătărlăgeanu Valentin și 

Tudose Daniel. 

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 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea COMPANIA DE 
UTILITĂŢI PUBLICE  „DUNĂREA” BRĂILA S.A. 

 

Domnul consilier Neta Marian, președinte al Comisiei de numărare a voturilor: 
DL BOȘNEAG SORIN – EUGEN     - voturi „pentru” 19 - voturi „împotrivă” 1 

              - voturi anulate 2   
    TOTAL BULETINE DE VOT:        22 

 

Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Facem mențiunea că domnul consilier Gojan Petru nu a participat la dezbaterea și 

votul acestui proiect de hotărâre. 
 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 Gojan 

Petru nu a participat la dezbaterea și votul acestui proiect de hotărâre 
 

Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Municipal Brăila în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul 
Pantelimon” Brăila. 

 

Domnul consilier Neta Marian, președinte al Comisiei de numărare a voturilor: 
Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Consiliul de 

Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila și a constatat următoarele: 

a) DL POPESCU RĂZVAN        - voturi „pentru” 17 - voturi „împotrivă” 4 

b) DNA VOINEAG CRISTIANA     - voturi „pentru” 17 - voturi „împotrivă” 4 

c) DL GĂLBINAȘ SORIN      - voturi „pentru” 4  - voturi „împotrivă” 17 

              - voturi anulate 1   
    TOTAL BULETINE DE VOT:        22 
 

 Referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca membri 
supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila 
comisia a constatat următoarele: 
 

a) DNA NEACȘU CORNELIA     - voturi „pentru” 18 - voturi „împotrivă” 3 

b) DL VĂRZARU DAN ANDREI     - voturi „pentru” 17 - voturi „împotrivă” 4 

c) Dl PASCALE MIHAI – VIOREL         - voturi „pentru” 4   - voturi „împotrivă” 17 

              - voturi anulate 1   
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:        22 
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Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Au fost desemnați cu membri titulari domnii consilieri Popescu Răzvan și Voineag 

Cristiana, iar membri supleanți domnii consilieri Vărzaru Dan - Andrei și Neacșu Cornelia. 

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 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Asociației „HANDBAL CLUB DUNĂREA” 
Brăila. 

 
Domnul consilier Neta Marian, președinte al Comisiei de numărare a voturilor: 

a) DL CARANICA GEORGE – MARIUS   - voturi „pentru” 21 - voturi „împotrivă” 0 

b) DL DROGEANU ALEXANDRU   - voturi „pentru” 1   - voturi „împotrivă” 20 

                      - voturi anulate 1 
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:                       22  
 

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 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Municipal Brăila în Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002. 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
La acest proiect de hotărâre au fost făcute următoarele propuneri: domnul Goanță 

Adrian – Mihai, doamna Neacșu Cornelia și domnul Gheorghiță Florin, iar supleant domnul 
Cupcic Vasile. Legea ne spune că desemnarea se face prin vot deschis, iar discuția este 
dacă votați ca listă sau pe fiecare candidat în parte. 

Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Eu vă propun să votăm lista deoarece nu sunt candidați peste numărul de locuri. 

Sunteți de acord sau doriți să votăm fiecare persoană în parte? 
 
Doamna consilier Rădulescu Daniela – Elena: 
Doresc să fac eu o propunere. Îl propun pe colegul meu domnul Sarafolean Coman. 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
În comisia de la Legea 550 sunt 4 reprezentanți ai Consiliului Local: 3 membri titulari și 

unul supleant. Propunerea pentru domnul Sarafolean este de membru titular. Eu vă propun 
să supunem la vot deschis fiecare propunere în parte.  
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Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot propunerea ca domnul Goanță Adrian – Mihai să facă parte din 

Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002: 
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru” și 4 voturi ”împotrivă” ale domnilor consilieri Drogeanu 

Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale Mihai – Viorel, domnul Goanță 
Adrian – Mihai va face parte din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002. 

Supunem la vot propunerea ca doamna Neacșu Cornelia să facă parte din Comisia de 
aplicare a Legii nr. 550/2002: 

- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru” și 4 voturi ”împotrivă” ale domnilor consilieri Drogeanu 

Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale Mihai – Viorel, doamna Neacșu 
Cornelia va face parte din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002. 

Supunem la vot propunerea ca domnul Gheorghiță Florin să facă parte din Comisia de 
aplicare a Legii nr. 550/2002: 

- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 4 voturi ”pentru” ale domnilor consilieri Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, 

Gheorghiță Florin și Pascale Mihai – Viorel, o abținere a doamnei consilier Rădulescu 
Daniela - Elena și 17 voturi ”împotrivă”, domnul Gheorghiță Florin nu va face parte din 
Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002. 

Supunem la vot propunerea ca domnul Sarafolean Coman să facă parte din Comisia 
de aplicare a Legii nr. 550/2002: 

- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, domnul Sarafolean Coman va face parte din Comisia de 

aplicare a Legii nr. 550/2002. 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Sunt desemnați ca membri titulari domnii Goanță Adrian – Mihai, Neacșu Cornelia și 

Sarafolean Coman. 

Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot propunerea ca domnul Cupcic Vasile să facă parte, ca membru 

supleant, din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002: 
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru” și 4 voturi ”împotrivă” ale domnilor consilieri Drogeanu 

Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale Mihai – Viorel, domnul Cupcic Vasile 
va face parte, ca membru supleant, din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002. 

Se supune 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 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 

Domnul consilier Neta Marian, președinte al Comisiei de numărare a voturilor:
 Comisia a procedat la numărarea voturilor privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local Municipal Brăila, ca membri titulari ai Comisiei pentru vânzarea spațiilor 
medicale și a constatat următoarele: 

a) DL DUMITRU FLORIN      - voturi „pentru” 16 - voturi „împotrivă” 5 

b) DL GOJAN PETRU      - voturi „pentru” 16 - voturi „împotrivă” 5 

c) DL GHEORGHIȚĂ FLORIN      - voturi „pentru” 5   - voturi „împotrivă” 16 

              - voturi anulate 1   
    TOTAL BULETINE DE VOT:             22 
 
 Referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca membri 
supleanți ai Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale comisia a constatat următoarele: 
 
a) DL PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN    - voturi „pentru” 18 - voturi „împotrivă” 4 

b) DL COMAN LAURENȚIU     - voturi „pentru” 8   - voturi „împotrivă” 14 

              - voturi anulate 0   
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:             22 
 

 În ceea ce privește desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca 
membri titulari ai Comisiei de de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale și a constatat 
următoarele: 
 

a) DNA BADIU VIRGINIA-LOREDANA      - voturi „pentru” 18  - voturi „împotrivă” 4 

b) DL PASCALE MIHAI - VIOREL      - voturi „pentru” 7   - voturi „împotrivă 15 

              - voturi anulate 0 
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:            22 
 

 Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca membri supleanți 
ai Comisiei de de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale comisia a constatat 
următoarele: 
 

a) DL TUDOSE DANIEL      - voturi „pentru” 18  - voturi „împotrivă” 4 

b) DL DROGEANU ALEXANDRU       - voturi „pentru” 7   - voturi „împotrivă 15 

              - voturi anulate 0   
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:            22 
 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Au fost desemnați cu membri titulari domnii consilieri Dumitru Florin și Gojan Petru, iar 

membru supleant domnul consilier Pătărlăgeanu Valentin. Domnul Coman Laurențiu nu a 
întrunit nr de voturi, astfel că va rămâne un loc liber care va ajunge în atenția dumneavoastră 
într-o ședință ulterioară. Ca membru titular al Comisiei de de contestație au fost desemnată 
doamna Badiu Virginia – Loredana, iar domnul Pascale Mihai – Viorel nu a întrunit numărul 
de voturi, astfel încât poziția rămâne liberă pentru o ședință ulterioară. Membru supleant este 
desemnat domnul Tudose Daniel, iar domnul Drogeanu Alexandru nu a întrunit numărul de 
voturi necesar. 
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Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Se supune 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 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea componenţei Comisiei Locale 
de Ordine Publică a Municipiului Brăila. 

 
Domnul consilier Neta Marian, președinte al Comisiei de numărare a voturilor: 

a) DL DUMITRU FLORIN      - voturi „pentru” 17 - voturi „împotrivă” 4 

b) DNA BADIU VIRGINIA-LOREDANA      - voturi „pentru” 17 - voturi „împotrivă” 4 

c) DL COMAN LAURENȚIU               - voturi „pentru” 5   - voturi „împotrivă” 16 

              - voturi anulate 1   
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:        22 
 
Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Sunt desemnați ca reprezentanți ai consiliului local domnii Dumitru Florin și Badiu 

Virginia – Loredana, iar domnul Coman Laurențiu nu a întrunit numărul de voturi necesar. 
 

Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Se supune 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: 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”. 

 
Domnul consilier Neta Marian, președinte al Comisiei de numărare a voturilor: 

a) DL BOȘNEAG SORIN-EUGEN    - voturi „pentru” 17  - voturi „împotrivă” 4 
b) DL POPESCU RĂZVAN                - voturi „pentru” 17  - voturi „împotrivă” 4 

c) DL GHEORGHIȚĂ FLORIN               - voturi „pentru” 5    - voturi „împotrivă” 16 

                - voturi anulate 1   
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:        22 
 
Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Sunt desemnați ca reprezentanți ai consiliului local domnii Boșneag Sorin - Eugen și 

Popescu Răzvan, iar domnul Gheorghiță Florin nu a întrunit numărul de voturi necesar. 

Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ? 
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 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

 
Domnul consilier Neta Marian, președinte al Comisiei de numărare a voturilor: 

a) DNA NEACȘU CORNELIA     - voturi „pentru” 17 - voturi „împotrivă” 4 

b) DL CANCIU CĂTĂLIN      - voturi „pentru” 4   - voturi „împotrivă” 17 

              - voturi anulate 1 
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:        22 
 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Este desemnată ca reprezentant al consiliului local doamna Neacșu Cornelia, iar 

domnul Canciu Cătălin nu a întrunit numărul de voturi necesar. 

Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Se supune 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 18 de pe ordinea de zi - 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”. 

 

Domnul consilier Neta Marian, președinte al Comisiei de numărare a voturilor:
 Referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila ca membri 
titulari ai Comisiei de evaluare a ofertelor la licitația pentru închirierea terenului ce aparține 
domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 5,00 mp situat în Calea Călărașilor 
nr.333, adiacent bl. I3, în vederea amplasării unui panou publicitar comisia a constatat 
următoarele: 

a) DNA NEACȘU CORNELIA  - voturi „pentru” 20 - voturi „împotrivă” 1 

b) DL POPESCU RĂZVAN   - voturi „pentru” 20 - voturi „împotrivă” 1 

           - voturi anulate 1   
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:        22 
 

 Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila ca membri 
supleanți ai Comisiei de evaluare a ofertelor la licitația pentru închirierea terenului ce aparține 
domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 5,00 mp situat în Calea Călărașilor 
nr.333, adiacent bl. I3, în vederea amplasării unui panou publicitar comisia a constatat 
următoarele: 
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a) DL GOJAN PETRU       - voturi „pentru” 20 - voturi „împotrivă” 2 

b) DL GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI      - voturi „pentru” 21 - voturi „împotrivă” 1 

                     - voturi anulate 0  
    TOTAL BULETINE DE VOT:         22 
 

Referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila ca membri 
titulari ai Comisiei de soluționare a contestațiilor la licitația pentru închirierea terenului ce 
aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 5,00 mp situat în Calea 
Călărașilor nr.333, adiacent bl. I3, în vederea amplasării unui panou publicitar comisia a 
constatat următoarele: 
 
a) DL PĂTĂRLĂGEANU VALENTIN     - voturi „pentru” 19 - voturi „împotrivă” 2 

b) DL CARANICA GEORGE – MARIUS         - voturi „pentru” 20 - voturi „împotrivă” 1 

                        - voturi anulate 1   
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:          22 
 

   În ceea ce privește desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila ca 
membri supleanți ai Comisiei de soluționare a contestațiilor la licitația pentru închirierea 
terenului ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 5,00 mp situat 
în Calea Călărașilor nr.333, adiacent bl. I3, în vederea amplasării unui panou publicitar 
comisia a constatat următoarele: 
a) DL TUDOSE DANIEL       - voturi „pentru” 20 - voturi „împotrivă” 1 

b) DL DUMITRU FLORIN       - voturi „pentru” 19 - voturi „împotrivă” 2 

                        - voturi anulate 1   
 

    TOTAL BULETINE DE VOT:           22 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal azi, 13 noiembrie 2020, în 3 (trei) 
exemplare. 
                                          C  O  M  I  S  I  A, 
 

  - NETA MARIAN     - Preşedinte 
  - BOBI SILVIA     - Membru 
  - RĂDULESCU DANIELA - ELENA  - Membru 
 

Doamna BADIU VIRGINIA – LOREDANA, Președinte de ședință:  
Se supune 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 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”. 

Discuții? 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Doamnelor și domnilor consilieri, vreau să vă fac o propunere privind completarea 

art.2 care sună în felul următor: Se aprobă acordarea unui sprijin financiar de 256.455 lei, 
pentru susținerea ultimei tranșe de cheltuieli necesare implementării proiectului cu: sumă 
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care va fi recuperată, în condițiile rambursării ulterioare. Suma integrală este din fonduri 
europene, dar ultima tranșă trebuie plătită anterior finalizării proiectului. Îi susținem financiar 
și atunci când recuperează banii îi restituie. 

 

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. 21 de voturi???? 

Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi - 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. 

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

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 22 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, B-dul. Al. I. Cuza nr. 89, teren + corp C1 + 
corp C2 + corp C3 – NCP 11936, 11936– C1, 11936– C2, 11936– C3. 

Discuții? 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
La acest proiect de hotărâre am înaintat către dumneavoastră, în format letric, adresa 

30429 a Direcției de Cultură, care a venit în această dimineață, și cererea olografă a 
solicitantului. 
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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 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: 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. 

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 24 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. Albastră nr. 3  (teren + construcții) – 
NCP 81662, NCP 81662 – C1. 

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 25 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. Citadelei  nr. 5  (C3, C4, C6 + teren în 
indiviziune) – NCP 87084, NCP 87084 – C3, NCP 87084 – C4, NCP 87084 – C6. 

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 26 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. 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. 

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. 
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Trecem la dezbaterea punctului 27 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. Hepites nr. 17 - 19, bl. B1, sc.1, et.1, 
ap.3  (1/2 din apartament + teren indiviz) – NCP 75693 – C1 – U6. 

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. 
 

Nemaifiind alte probleme, declar închise lucrările şedinţei extraordinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


