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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila  
din data de 26.11.2020, ora 09:00 

 
  

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Doamnelor şi Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și 
alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila              
nr. 3756/20.11.2020, 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 ședinței 
ordinare din data de 29.10.2020 și un exemplar din procesul – verbal al ședinței 
extraordinare din data de 13.11.2020, 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 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 25 de consilieri, doamna consilier Voineag Cristiana se 
va conecta mai târziu, 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: 
Având în vedere faptul că prin Sentința civilă nr. 6235/23.11.2020 pronunțată de 

Judecătoria Brăila în Dosarul nr.17314/196/2020 a fost validat mandatul de consilier local 
municipal al domnului Alexandru Ionel, la propunerea Domnului Primar Viorel – Marian 
Dragomir, proiectul ordinii de zi se suplimentează cu un punct, respectiv depunerea 
jurământului de către domnul Alexandru Ionel. Astfel, vă rog să fiți de acord ca această 
procedură să se desfășoare la punctul 1 de pe proiectul ordinii de zi. 

De asemenea, 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: 
Completarea anexelor la H.C.L.M. Brăila nr. 608/13.11.2020 referitoare la „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. 

http://clm.primariabr.ro/
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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. 
Menționez că în momentul de față suntem prezenți 26 de consilieri din totalul de 26 

de consilieri validați, prin conectarea doamnei Voineag Cristiana. 
 
Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
2) 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”, completată prin H.C.LM. Brăila nr. 609/13.11.2020. 

 

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, Bd. A.I Cuza nr. 148, NCP 73505, 73505-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. 
 

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) Depunerea jurământului de către domnul consilier local Alexandru Ionel.  
 
2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea 

de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila 
pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în anul școlar 2019 – 
2020 (media 10 la examenul de evaluare națională/bacalaureat 2020).  

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

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 65/20.02.2020 referitoare la „Aprobarea numărului de 
burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2020”.  

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

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA 
ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2020.  

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

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC 
LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA,  pe anul 2020.  
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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 Municipiului Brăila, pe anul 2020.  
 
8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2020.  
 
9) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali 

Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, membri în Adunarea Generală a 
Acționarilor la societatea Braicar S.A. Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. 
Brăila nr. 281/25.06.2019 privind „Modificarea tarifelor serviciului de transport public local 
de călători prin curse regulate din Municipiul Brăila, începând cu data de 01.07.2019”.  
 

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico - 
economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajare și reabilitare imobil situat în 
Municipiul Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr.134”.  

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

Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 
comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019 și H.C.L.M. 
Brăila nr. 326/20.07.2020.  
 

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Brăila.  

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

Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al serviciului 
social de zi „Centrul Social Multifuncțional pentru comunitatea romă din cartierul 
Lacu Dulce”, aflat în administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila.  

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

Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru  repartizarea orelor de 
muncă ce urmează a fi prestate în anul 2021.  

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

Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport local în Municipiul Brăila nr. 13828/11.06.2020, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
238/29.05.2020. 
 

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Grădinița cu 
program prelungit nr.30, structură a Grădiniței cu program prelungit nr.8, situat în str. 
Ulmului nr.5, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. 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. 34, conform proceselor - 
verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 441/20.08.2015 și nr. 442/20.08.2015.  
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17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Grădinița cu 
program prelungit nr. 44, structură a Grădiniței cu program prelungit nr.8, situat în str. 
Ulmului nr.5A,  aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. 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. 46, conform procesului - 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2036/17.12.2019. 
 

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise la pozițiile nr. 350, 420 – 424, 
completarea cu poziția nr. 427 a Capitolului G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri 
de joacă și parcări”, conform rapoartelor de evaluare, precum și transmiterea acestora în 
administrare către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală 
Brăila, prin completarea contractului de administrare nr. 1/40164/13.12.2019.  

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

Înscrierea în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 153 a Capitolului H – „Terenurile și clădirile 
instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, 
Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, a imobilului 
achiziționat prin actul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2357/18.09.2020, 
conform H.C.L.M. Brăila nr. 285/30.06.2020.  

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

Atribuirea denumirii de „Strada Smochinului”, drumului de acces – proprietate 
privată, situat în Brăila, Tarlaua 37, Parcela 275/4, Lot 22/1, în suprafață de 2030 mp, 
drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de 
locuințe și includerea acesteia în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila.  
 

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de 
construire pe linia de hotar a imobilului situat în Brăila, str. Dorului nr. 57, învecinat cu 
terenurile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.   

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

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de 
construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului 
Brăila.   
 

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 428,    nr. 429, nr. 430, nr. 431 și nr. 432 la 
Capitolul G, Subcap. G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform 
documentației cadastrale și a rapoartelor de evaluare.  

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

Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 325/30.09.2011, cu trei noi poziții, respectiv nr. 48, nr. 49 și nr. 50 la 
Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, conform procesului – verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 8726/03.07.2020.  
 

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Completarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila  nr. 215/29.07.2015 referitoare la 
„Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea 
dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei 
Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.  
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26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând 
domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate 
se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.  
 

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin 
domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, 
alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.  

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

Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la 
domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în 
cartea funciară”.  

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

Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al 
Municipiului Brăila.  
 

30) 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 616,00 mp, indiviz din 4416,00 mp 
situat în Brăila, str. Dorului nr. 55, NCP 72270, societății BEN ELECTROSERV S.R.L, 
teren pe care se află amplasate apartamentul 1 și cabina poartă C2, proprietatea acesteia.  

 
31) 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 537 mp, situat în Brăila, str. Timiș 
nr. 157bis, NCP 93500, solicitanților BURLACU ANTON și BURLACU MĂRIUȚA, teren 
pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.  

 
32) 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 50,00 mp indiviz din suprafața de 
306,00 mp, situat în Brăila, str. Nicolae Iorga nr. 38A, NCP 81842, solicitanților DIMA 
STELUȚĂ RADIAN și DIMA MĂDĂLINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, 
proprietatea acestora.  

 
33) 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 63,00 mp indiviz din suprafața de 
403,00 mp, situat în Brăila, str. Iezerului nr. 90 lot 2, NCP 95241, solicitantului FAMINI 
MIHAI, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea 
acestuia.  

 
34) 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 153,00 mp, situat în Brăila, str. 
Octav Băncilă nr. 25 lot 2, NCP 88607, solicitantului UNTEA MIRCEA, teren pe care se 
află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia.  
 

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al 
Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații 
comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 421/31.08.2020.  
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36) 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.  

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

Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul Dorobanților nr. 1, bl. 20B, parter, ASOCIAȚIEI 
NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, în vederea desfăşurării activităţii.  

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

Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr.8-8A, etaj 2 (mansardă), AGENȚIEI 
NAȚIONALE ANTIDROG – CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE 
ANTIDROG Brăila, în vederea desfășurării activității.  
 

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu 
Portocală nr. 4, în suprafaţă de 199,00 mp, NCP 85630, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 
326/25.11.2015, în favoarea domnului BUNEA BOGDAN - CAROL.  
 

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului nr. 
26 (fostă str. Eroilor lot 29), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 81384, constituit prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 194/26.05.2011, în favoarea domnului ION DUMITRU - FLORIN.  

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

Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă 
nr. 20 (fostă Zona Industrială Sud lot 127), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 88625, 
constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 192/29.05.2009, în favoarea doamnei PLĂIAȘU GELA - 
MARIA. 

 

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea 
dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului nr. 10, în 
suprafaţă de 255,00 mp, NCP 78862, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 195/26.05.2011, în 
favoarea domnului POPESCU VALENTIN.  

 

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea 
dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Mina Minovici nr. 6, în 
suprafaţă de 255,00 mp, NCP 71968, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 78/29.02.2008, în 
favoarea domnului SPIȚĂ LIVIU.  
 

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 
2, et. 2, ap. 27.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, Calea Galați nr. 5 - 7 (ap.2, beci – încăperea 12, teren indiviz) – NCP 8997/1/-1.2.  

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

Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE 
SHOWROOM cu BIROURI P+1E PARȚIAL și CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E>, la 
adresa din Municipiul Brăila, Tarlaua nr. 32, Parcela nr. 353/13, Lot 1/1/1/1, inițiat de 
TECUCEANU CRISTIANA și TECUCEANU CODIN.  
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47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Completarea anexelor la H.C.L.M. Brăila nr. 608/13.11.2020 referitoare la „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”. 
 

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Modificarea 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”, completată prin H.C.LM. Brăila nr. 609/13.11.2020. 

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

Aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Brăila 
pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români 
aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 2020.  

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

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, modificată prin H.C.L.M. nr. 
54/31.01.2018 și H.C.L.M. nr. 132/31.03.2020, referitoare la ”Aprobarea structurii Comisiei 
Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a 
Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei”.  

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

Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 616/13.11.2020 referitoare la „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”.  
 

52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 617/13.11.2020 referitoare la „Modificarea componenţei 
Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila”.  

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

Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 618/13.11.2020 referitoare la „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>”.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, Bd. A.I. Cuza nr. 148, NCP 73505, 73505-C1. 
 

55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2020. 

 
56) Alte probleme. 
 

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 - Depunerea 

jurământului de către domnul Alexandru Ionel: 
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 Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Îl invit pe domnul Alexandru Ionel să depună jurământul. 

 
Domnul consilier Alexandru Ionel: 

”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!” 

 
Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Din acest moment sunteți în exercițiul mandatului de consilier local municipal. Fac 

precizarea că din cei 27 de consilieri locali sunt validați 27 de consilieri și au depus 
jurământul 27 de consilieri. Consiliul Local Municipal Brăila funcționează cu totalitatea 
membrilor constituiți în ședința de plen. 

 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea de granturi unităților de 
învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor 
și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în anul școlar 2019 – 2020 (media 10 la 
examenul de evaluare națională/bacalaureat 2020). 

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 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier local 
Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. De 
asemenea, domnul consilier local Alexandru Ionel nu a votat din motive tehnice. 

 
Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila                           
nr. 65/20.02.2020 referitoare la „Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei 
burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat, pe anul 2020”. 

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 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier local 
Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. De 
asemenea, domnul consilier local Alexandru Ionel nu a votat din motive tehnice. 

 
 Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 
2020. 
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Discuţii? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier local 

Alexandru Ionel nu a votat din motive tehnice. 
 

 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 TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI 
ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA,  pe anul 2020. 

Discuţii? 
 

Domna consilier Rădulescu Daniela - Elena: 

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 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doama consilier local 

Rădulescu Daniela - Elena nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de 
hotărâre. De asemenea, domnul consilier local Alexandru Ionel nu a votat din motive 
tehnice. 

 

 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. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier local 

Alexandru Ionel nu a votat din motive tehnice. 
 

 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 Municipiului Brăila, pe anul 2020. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier local 

Alexandru Ionel nu a votat din motive tehnice. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat 
al Municipiului Brăila pe anul 2020. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier local 
Alexandru Ionel nu a votat din motive tehnice. 

 

 Trecem la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de domnii consilieri locali municipali Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, 
membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar S.A. Brăila 
privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 281/25.06.2019 privind „Modificarea 
tarifelor serviciului de transport public local de călători prin curse regulate din Municipiul 
Brăila, începând cu data de 01.07.2019”.  

Discuţii? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Am văzut că prețul biletelor nu se modifică. Aș propune ca prețul unui bilet 
achiziționat online să fie puțin mai redus, tocmai pentru a încuraja această modalitate 
simplă de a cumpăra bilet. 

 
Domnul Rusinoiu Emil – Mihai, Director general al Braicar S.A.: 
Problema cu reducerea prețului biletului la achiziționarea online este puțin mai 

delicată, deoarece din cei 2 lei se plătește și comision bancar. 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Eu am spus de o reducere de 10 bani. Să se vadă o scădere a prețului biletului, 
tocmai pentru a încuraja această modalitate. 

 
Domnul Rusinoiu Emil – Mihai, Director general al Braicar S.A.: 
Dacă punem cei 10 bani ai dumneavoastră langă cei 10 bani pe care îi suportă 

Braicar ajungem la 20 de bani, ceea ce înseamnă 10% din valoarea biletului și e cam 
mult. 

 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Să înțeleg că din decembrie vom avea o aplicație de e-ticketing? N-am văzut 
nicăieri această modalitate de achiziție a unui drept de transport. Cum funcționează ea? 

 
Domnul Rusinoiu Emil – Mihai, Director general al Braicar S.A.: 
Comunicarea nu puteam să o facem înainte de a se aproba în plenul consiliului 

local această utilizare a aplicației. În momentul actual se poate descărca de pe Google 
Play, în mod gratuit, aplicația Brăila Transport Public, care configurează doar traseul și 
timpul de deplasare a cetățeanului în funcție de punctul de plecare și de destinație. De 
asemenea, are și facilitatea de ticketing, dar care nu este activă până la aprobarea în 
consiliul local. Vom face publică toată modalitatea de funcționare. 

 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Ați spus doar de Google Play. Pentru utilizatorii de IOS? 
 
Domnul Rusinoiu Emil – Mihai, Director general al Braicar S.A.: 
Acum nu știu numele magazinului Apple, dar aplicația este compatibilă și cu IOS. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Am să vin și eu cu câteva detalii suplimentare. Dacă intrați pe siteul Primăriei 

Municipiului Brăila aveți la secțiunea Smart City aplicația Brăila Transport Public. De 
asemenea, în toate stațiile de autobuz există afișat un cod QR, care duce către 
descărcarea aplicației, atât pentru sistemele Android cât și pentru cele IOS. Avem 
aplicația Brăila Transport Public, unde putem introduce locația în care dorim să mergem și  
acolo apare timpul în sosește autobuzul. În partea de jos a aplicației avem secțiunea 
Bilete. În momentul în care se selectează această secțiune călătorul are posibilitatea să 
rezerve bilete. De asemenea, apare o noțiune nouă de bilet valabil o zi, o săptămână sau 
30 de zile, din momentul rezervării. Această aplicație ne va ajuta foarte mult în ceea ce 
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înseamnă reducerea timpilor de așteptare în stație, ca urmare a faptului că pe ecranul 
fiecărui autobuz computerul de bord afișează șoferului dacă se află în întârziere sau este 
în avans, astfel șoferul poate merge mai încet sau mai repede pentru evitarea decalajelor. 
Această aplicație vine în sprijinul cetățenilor din două puncte de vedere: o dată privind 
ușurința achiziționării biletelor, dar și pentru evitarea întârzierii mijloacelor de transport. 

 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Domnule Primar, prezentarea aplicației este interesantă din punctul de vedere al 
șoferului, al mișcării mijloacelor de transport, dar această aplicație, pentru a fi achiziționată 
de un număr cât mai mare de brăileni, deci oameni cu știință de carte mai puțină, trebuie 
să fie cât mai prietenoasă. Orice om să poată, în câteva secunde, să achiziționeze un 
bilet. Acest sistem să nu fie unul greoi, care să împiedice acest tip de achiziționare. 
Aceasta este observația mea și de aceea am propus scăderea cu 0,5 bani sau 0,1 bani, 
tocmai pentru a încuraja acest sistem de achiziționare online.   

 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, dumneavoastră aveți acestă aplicație instalată pe telefon? 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Cred că o am. Am avut-o sigur, dar nu știu dacă o mai am. 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Vă întreb acest lucru deoarece toți elevii o au și o folosesc, inclusiv cei de la ciclul 

gimnazial. Aș vrea să completez ceva: această aplicație nu este achitată de călători, ci se 
descarcă cu titlu gratuit și este foarte facilă. Această aplicație este aproape identică cu 
cele din alte orașe din România sau din țări ale Uniunii Europene, folosind aceeași 
platformă. Mulțumesc! 

 

Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Călătoria este validată la urcarea în mijlocul de transport în comun sau în stație? 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
La urcare. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Am vrut să menționez faptul că nu sunt de acord cu poziția domnului consilier 

Canciu, care a spus că cetățenii din municipiul Brăila ar avea mai puțin acces la carte sau 
ar fi mai inculți, astfel că ar trebui o aplicație mult mai simplă. Eu cred că cetățenii din 
municipiul Brăila sunt capabili să utilizeze o aplicație simplă pe Google Play, indiferent de 
vârsta pe care o au. Nu pot fi de acord cu blamarea și cu jignirea cetățenilor din municipiul 
Brăila. Vă mulțumesc! 

 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Domnule Viceprimar, mă faceți să zâmbesc. Eu nu am spus așa ceva, dar 
societatea este formată din oameni cu studii superioare, cu doctorate și oameni care au 
două clase sau niciuna. Vedem an de an abandon de 200-300 de copii. Asta am spus și n-
am jignit pe nimeni. Am constatat, domnule Viceprimar. Nu-mi răstălmăciți cuvintele. Vă 
rog frumos! Vă mulțumesc! 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Frumusețea ședințelor în această formă este că ele sunt înregistrate și putem 

vedea oricând ceea ce ați spus. Vă mulțumesc! 
 

Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Dacă nu mai sunt 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 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Documentației de Avizare 
Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 
investiții „Reamenajare și reabilitare imobil situat în Municipiul Brăila, B-dul Al. I. 
Cuza nr.134”. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Am citit acest proiect și am un singur amendament. Nu puteam, pentru acest 
proiect, să accesăm fonduri europene prin POR, pentru a reduce presiunea pe bugetul 
local? Într-adevăr anul s-a terminat, sesiunea pe acest program operațional s-a încheiat, 
dar mai sunt bani pentru anul viitor. Vă mulțumesc! 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Programul Operațional Regional prezintă mai multe axe de finanțare. Primăria 

Municipiului Brăila a aplicat pe acele axe de finanțare și a semnat contracte în valoare de 
150%. Reabilitarea școlilor sau a clădirilor pe axa prioritară 4 s-a aplicat în proporție de 
150%. Exercițiul financiar în care ne aflăm se numește 2014-2020, cu posibilitate de 
semnare a proiectelor în decursul acestui an și eligibilitate până la 31.12.2020. Probabil că 
în viitorul program regional începând din 2021 putem discuta și reabilitarea, dar nu cred că 
este nevoie să așteptăm 6 ani de zile pentru a reabilita o clădire. Vă mulțumesc! 

 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

În situația în care s-au accesat într-adevăr fonduri de 150% există posibilitatea 
accesării fondurilor de finanțare pe următorul exercițiu 2021-2027, tocmai pentru a reduce 
presiunea pe bugetul municipiului. Mulțumesc! 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
În calitate de consilier juridic al Agenției pentru Dezvoltare Regională vă pot spune 

că nu putem să aplicăm pentru o finanțare în condițiile în care ghidul solicitantului nu a fost 
aprobat și bugetul Uniunii Europene nu a fost votat. Putem să gândim că putem face ceva 
și să facem un plan, dar nu putem să aplicăm în condițiile în care criteriile de eligibilitate, 
cuprinse în ghidul solicitantului, nu au fost aprobate și publicate de către guvern.  

 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Domnul Viceprimar a spus că nu putem aștepta 6 ani. Așa este, pentru că exercițiul 
în care ne aflăm este 2014-2020 și nu s-a întâmplat. Eu mă refeream strict la clădirea din 
B-dul Al. I. Cuza nr.134 și nu accesarea pe acest program la general: școli și alte clădiri 
care aparțin municipalității. Vă mulțumesc! 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și componenta lui dedicată 

municipiilor și anume axa 4, Primăria Municipiului Brăila a depus proiecte în cuantum de 
150% în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și a sumelor alocate. Nu avem 
cum să mai aplicăm în plus o anumită reabilitare, întrucât suma care a fost alocată în 
exclusivitate Municipiului Brăila a fost, cel puțin în momentul de față, antamată în baza 
contractelor cu finanțare europeană semnate. Eu înțeleg ideea de a primi fonduri 
europene și Primăria Municipiului Brăila a depus proiecte în acest sens, dar în momentul 
de față, așa cum știți cu toții, s-au semnat contracte de peste 150% din valoarea alocată. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Eu aș dori ca de fiecare dată când aveți astfel de propuneri, pe care le înțeleg de 

altfel ca fiind benefice, să dați un telefon înainte la Direcția de Strategii pentru a discuta cu 
doamna director, astfel încât să aveți toate informațiile înainte de a vă pronunța și a avea 
o exprimare neconformă cu realitatea. Am să vă dau niște sume concrete: suma alocată 
Municipiului Brăila, pe axa menționată de domnul Viceprimar, este de 2.100.133,68 euro. 
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Suma contractată de Municipiul Brăila: 3.000.615,921 euro ceea ce reprezintă un procent 
al sumelor atrase de 172,18%. Am să vă dau citire: realizarea unei creșe în cartierul 
Buzăului, reabilitare și dotare corpuri C1, C2 și C3 la liceul Nenițescu, grădinița nr.18, 
eficientizare energetică corp C3 grădinița cu program prelungit nr.60 și internat Liceul cu 
Program Sportiv, eficientizare energetică grădinița cu program prelungit nr.47 ”Pinnochio”, 
grădinița cu program prelungit ”Furnicuța”, grădinița cu program prelungit nr.48 
”Luceafărul”, reabilitare și dotare școala Mihai Viteazul, reabilitare și dotare școala Mihai 
Eminescu, eficientizare energetică grădinița ”Lizuca”. Toate acestea sunt pe programul 
menționat anterior care s-a încheiat și pe care nu mai putem să depunem. Nu sunt de 
acord să scoatem o unitate de învățământ, care oferă educație și condiții decente copiilor 
noștrii, pentru a trece o clădire a Primăriei Municipiului Brăila. 

 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Dacă municipalității i-au fost alocate 2 milioane de euro cum a putut absorbi peste 3 
milioane? Asta nu înțeleg. Ideea este ca în următorul exercițiu 2021-2027 se pot accesa 
fonduri din perioda 2014-2020, în primii doi ani, pentru că mai sunt bani.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule Canciu, câți bani mai sunt? De unde aveți această informație? Ați făcut o 

afirmație în plenul Consiliului. Cine v-a transmis această informație, că mai sunt bani? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

La nivel național pe P.O.R.? 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nu. Vorbim de Agenția Regională Brăila. Vă întreb cine v-a spus că mai sunt bani. 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

În următorul exercițiu se pot folosi, în primii doi ani, bani din perioda 2014-2020. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:  
V-a explicat domnul Viceprimar că pentru următorul exercițiu nici măcar ghidul nu a 

fost redactat. Vă mai întreb încă o dată: cine v-a spus că sunt bani acum și Primăria nu i-a 
accesat? V-a spus cineva sau ați bănuit dumneavoastră acum? Vă întreb de nume, 
prenume și instituție. 

 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Vă rog frumos! Nu sunt la o lecție. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:  
Domnule consilier, nu sunteți la o lecție, dar ați făcut o afirmație și vă rog să o 

dovediți. Cine v-a spus și de la ce instituție? Nume și prenume. Dovediți acum. Sau nu 
aveți informația și o căutați ulterior? 

 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

O să dovedesc, domnule Primar. Ce să fac dacă nu pot să o dovedesc? 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:  
Să nu mai afirmați, dacă nu puteți să dovediți. Dacă nu puteți să dovediți de ce 

intrați în niște discuții în urma cărora mi-e jenă să vă răspund. Să știți că în această 
perioadă la Direcția de Strategii s-au făcut niște cursuri cu domnii consilieri. Eu vă 
recomand să mergeți la acele cursuri și vă rog să nu mai întrerupeți, așa cum nici eu nu vă 
întrerup pe dumneavoastră. Nu suntem la o lecție deschisă aici, ci la o ședință solemnă a 
Consiliului Local. V-am explicat clar că municipiul Brăila a atras mai multe fonduri decât 
sunt alocate, pentru că există posibilitatea de a depune proiecte de până la 150%. 
Proiectele noastre au depășit 150% și au fost aprobate. În momentul de față nu mai există 
alte sume disponibile pentru municipiul Brăila. Vă rog, domnule consilier, să vă 
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documentați și să învățați înainte de a face tot felul de afirmații în ședințele de consiliu 
local, pentru a da bine și a fi populist.  

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
S-a ridicat problema cum că Primăria Municipiului Brăila a semnat contracte de 

150% când suma alocată era de 100%. La nivelul agențiilor din țară s-au făcut economii 
pe celalalte axe și astfel au fost rezultați banii pe axa prioritară 4, care deservește 
instituțiile publice. În acest fel s-a găsit această variantă de a suplimenta cu până la 50% 
suma alocată. În plus, practica exercițiului financiar 2007-2013 a arătat faptul că, în 
general, proiectele cu finanțare europeană manifestă, în momentul licitației, anumite 
discrepanțe referitoare la suma inițial alocată în sensul că se fac economii. Cei care 
licitează au prețuri sub valoarea estimată de municipalități, așa cum este și normal, astfel 
că s-a ajuns la acest procent de contractare de 150%. Cu privire la posibilitatea de a plăti 
dintr-un exercițiu financiar viitor 2021-2027 niște proiecte depuse cu ghid de solicitare 
aferente unui alt exercițiu 2014-2020, care prevăd criterii de eligibilitate, este puțin probabil 
la acest moment. Probabil domnul consilier se referă la faptul că la începutul acestui ciclu 
de finanțare, 2014-2020, undeva prin 2016 se puteau depune proiecte, pe așa numita axă 
retrospectivă, și s-au achitat sume pentru proiecte care erau în derulare în momentul 
respectiv și nu erau închise. Nu avem niciun fel de certitudine că acest lucru se va 
întâmpla 2021-2027 având criza sanitară în care ne aflăm și faptul că în general în 
momentul de față există o criză economică la nivelul întregii lumi, mai mare decât cea din 
perioda 2008-2009. Nu avem cum să mergem pe niște suspiciuni sau aprecieri care în 
momentul de față sunt nefondate. A considera că putem să plătim în cadrul unui exercițiu 
financiar ulterior, la care în momentul de față nici nu avem idee cum va arăta ghidul 
solicitantului, este cel puțin juvenil. Vă mulțumesc! 

 
Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Același lucru voiam să-l spun și eu. Exercițiul financiar 2014-2020 s-a încheiat. A 

avut niște termene pe care noi le-am respectat. Dacă am mai vrea să depunem și ar mai 
exista această posibilitate ar trebui să avem un nou termen, apropo de aceste 
retrospective, pentru a putea accesa acest tip de finanțare. Ceea ce am depus până 
undeva în martie 2019 se întâmplă în acest moment. Nu mai avem cum să scriem și să 
depunem proiecte pentru finanțarea care într-un fel, pe ghid, s-a terminat. Pentru ceea ce 
vom avea de depus, așa cum a spus și domnul Viceprimar, trebuie să așteptăm ghidurile 
de finanțare, să vedem ce axe sunt și ce tip de finanțare este destinat autorităților locale, 
dar să așteptăm la acest moment să reabilităm o clădire, pentru care avem în acest 
moment posibilitate, mi se pare puțin exagerat. Mulțumesc! 

 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Cred că nu m-am făcut înțeles. Am spus că în următorul exercițiu, 2021-2027, se 
pot accesa bani, în primii doi ani, pe vechile ghiduri și nu trebuie să le așteptăm pe cele 
noi. Aș întreba-o pe doamna Neagu dacă este adevărat ce spun eu sau nu. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:  
Doamna director Neagu nu este în momentul de față aici. Am să-l rog pe domnul 

Viceprimar să răspundă și după aceea am să vă răspund și eu. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Nu avem cum în următorul exercițiu financiar POR 2021-2027 să facem aprecieri cu 

privire la posibilitatea finanțării eligibile a proiectelor depuse acum. La momentul actual, în 
acest exercițiu financiar, au fost depuse proiecte în cuantum de peste 150%, raportat la 
suma alocată. Nu există posibilitatea fizică de a mai depune proiecte, la momentul actual, 
care pot fi semnate. Primăria Municipiului Brăila, prin Autoritatea Urbană, a depus un set 
de proiecte care vizează peste 200% din valoarea alocată. Așa a fost decizia la nivelul 
A.D.R. pentru a depune municipalitatea. Noi la momentul actual chiar dacă vom avea o 
suplimentare de sume, iar Uniunea europeană va plăti așa numitele restrospective din 
acest exercițiu financiar, avem proiecte care sunt în așteptare, în rezervă, proiecte care au 
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impact asupra municipalității și a cetățenilor în egală măsură cu cele care au fost deja 
semnate. Eu înțeleg ideea de a reabilita clădiri pe fonduri europene, o chestie extrem de 
populistă, care dă bine acum în campanie electorală. Aceste fonduri europene nu sunt 
nelimitate. În momentul de față Primăria Municipiului Brăila a depus proiecte și au fost 
semnate. Mai avem proiecte în rezervă care ne duc la peste 200% din suma alocată. 
Acum facem aprecieri cum că ar trebui să reabilităm o clădire de pe b-dul Cuza cu fonduri 
europene și să așteptăm doi ani, până la închiderea acestui exercițiu financiar. 
Reabilitarea acelei clădiri reprezintă o necesitate și o urgență, întrucât activitatea direcțiilor 
care se vor muta acolo necesită mutarea într-un sediu nou. Dacă nu facem absolut nimic 
cu banii pe care municipalitatea îi deține și așteptăm să ne pice pară mălăiață în gura lui 
Nătăfleață, peste doi când se va semna contractul și ne trezim în 2025-2026, după 
finalizarea lucrărilor, consider că utilitatea noastră în cadrul consiliului local, în acest 
mandat de 4 ani, este redundantă. Noi ar trebui să facem lucrurile acum și nu se ne 
gândim cum ar fi peste 10 ani. Fiecare are optica lui în ceea ce privește administrația 
publică locală. Aprecierea că acea clădire trebuie reabilitată din fonduri europene eu o 
consider o declarație populistă și care ar trebui să fie făcută în sediul de partid. Probabil că 
acolo, având toți COVID, nu au putut să intre și de aceea folosesc această platformă. Vă 
mulțumesc!     

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:  
Ceea ce nu știu unii consilieri care vorbesc în ședințele de consiliu este că ghidurile 

de finanțare se schimbă de la un exercițiu financiar la altul. Dacă în trecut se puteau 
depune proiecte pentru modernizarea străzilor din cartierul Chercea astăzi pentru 
reabilitarea străzilor se pot depune proiecte doar pentru cele care au prevăzut transport 
electric. Cine știe ce elemente de noutate vor apărea în viitorul ghid? Pentru actualul 
exercițiu financiar ultima modificare a ghidurilor a fost efectuată în anul 2019. Timp de 3 
ani de zile de la lansarea ghidurilor ele s-au modificat permanent. La sfârșitul lunii martie 
2019 am putut să depunem proiectele. Un D.A.L.I. , ca acesta pe care îl votăm astăzi, are 
o valabilitate de 2 ani, după care trebuie reactualizat, cheltuind alți bani. Având în vedere 
faptul că ghidurile respective nici măcar nu au fost elaborate aș vrea ca fiecare consilier să 
analizeze oportunitatea amânării reabilitării acestei clădiri cu 6 ani de zile sau votarea 
acestui proiect în forma propusă. Finanțarea să fie susținută de Guvern, așa cum avem și 
la alte clădiri, de exemplu liceul Cerna, unde există o cofinanțare.     

 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Aș veni cu o completare, pentru că s-a spus că nu se cunoaște ce se va finanța în 
viitorul exercițiu 2021-2027. Vă recomand fonduristructurale.ro, iar pe programe 
operaționale, axa prioritară 2, acțiunea 2.1, renovarea clădirilor publice, inclusiv a 
monumentelor istorice și a clădirilor rezidențiale.     

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:  
Domnule Gheorghiță, noi cunoaștem aceste lucruri. Trimiteți-le colegului 

dumneavoastră. Noi ne-am referit la faptul că nu s-au elaborat ghidurile care prevăd 
condițiile de eligibilitate și ce anume se finanțează 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
În completare, aș vrea să mai spun că domnul Gheorghiță a prezentat ceva ce este 

în momentul de față în dezbatere publică. Nu este obligatoriu ca în momentul de față să 
existe aceleași criterii de eligibilitate, pe care dumnealui le prezintă pe siteul ministerului. 
Nu avem certitudinea că ele vor fi modificate, având în vedere că agențiile de dezvoltare 
regională vor deveni autorități de management și au posibilitatea de a implementa sau de 
a modifica aceste ghiduri. Obligativitatea în ceea ce privește exercițiul financiar este că 
până intră în vigoare el este în dezbatere publică. Agențiile de dezvoltare regională se 
întâlnesc în Consiliul de Dezvoltare Regională, unde discută cu președinții consiliilor 
județene și cu primarii cu privire la ceea ce ar putea să prevadă sau ceea ce ar fi util 
pentru a putea fi finanțat. Se fac întâlniri cu potențialii beneficiari și apoi se elaborează și 
devine varianta finală. În momentul de față ceea ce a prezentat dumnealui este în 



 16 

dezbatere publică. Dacă ne ghidăm pe viitor pe ceva ce nu este tangibil și cert atunci 
înseamnă că prezența noastră în cadrul Consiliului Local Municipal este una redundantă și 
juvenilă. Noi mergem pe lucruri certe, pe criterii de eligibilitate aprobate, care sunt unanim 
aprobate și acceptate pe raza teritorială a României. De ce să reabilităm o clădire, care să 
fie gata peste 7 ani, având în vedere că beneficiem de fonduri și lucrările se desfășoară? 
A fi populiști și a face aprecieri cu privire la a gestiona fonduri europene este foarte simplu 
când stai pe bară și habar nu ai să gestionezi fonduri europene. Asta v-o spun în calitate 
de consilier juridic al Agenției de Dezvoltare Regională și nu în calitate de Viceprimar. 

 
Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Noi am avut în dezbatere publică strategia pentru viitoarea perioadă de finanțare 

europeană. Dacă sunt propuneri sau soluții noi le așteptăm. Vă așteptăm cu ceea ce 
doriți, cu gândirea și proiectele pe care le doriți, pentru a fi supuse dezbaterii publice. 

 
Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Am și eu o observație. Poate aceste dezbateri, discuții să le facem în cadrul 

comisiilor de specialitate și nu în ședința de plen. 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Vreau să-i mulțumesc doamnei Viceprimar pentru cooperarea de care dă dovadă, 
iar domnului Viceprimar Jantea i-aș solicita să vorbească ca un Viceprimar, ca un edil și 
să nu jignească. Vă mulțumesc! 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Jignitor este faptul că dumneavoastră ați jignit populația municipiului Brăila atunci 

când ați spus că este incapabilă să utilizeze un soft, care este extrem de simplu și la 
îndemâna oricui. Eu nu am jignit absolut deloc. Este jignitor că în calitate de consilier local 
propunerile care vin sunt aberante și nu au fundamentare legală. Faptul că ne pierdem 
timpul, faptul că discutăm despre un anumit aspect, care a fost deja votat în consiliul local 
și care în momentul de față este în derulare, faptul că nu avem cunoștințe fundamentale 
cu privire la accesarea fondurilor europene și că facem dintr-o ședință de consiliu local o 
chestiune de partid și de campanie electorală, asta este jignitor și nu faptul că am atras 
atenția cu privire la necunoașterea legislației sau a ghidului solicitantului. Dumneavoastră 
considerați că noi toți suntem în momentul de față la școală. Nu contest abilitățile pe care 
le au fiecare dintre noi, dar în momentul de față discutăm despre niște lucruri tangibile. Cu 
privire la jigniri am văzut cu toții cum a fost campania la alegerile locale și de aceea ne 
așteptăm din ce în ce mai des.   

 
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 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului cu privire 
la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în 
Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificat și completat 
prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 326/20.07.2020. 

Discuţii? 
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Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Față de regulamnetul care a fost înaintat dumneavoastră vă propun să acceptați 

următoarele modificări de formă, respectiv: la punctul 34 din art. I din eroare s-a trecut se 
modifică anexele 1 – 9 din Regulament. Corect este: se modifică anexele 1 – 8 din 
Regulament și se introduc anexele 9, 10 și 11. De asemenea, la art.II vă propun forma: se 
aprobă forma republicată și renumerotată a Regulamentului, pentru a fi foarte clar că 
acest Regulament este cel anterior, dar actualizat din punct de vedere al reașezării 
textelor cu modificările făcute. Intrarea în vigoare al acestui Regulament este 1 ianuarie 
2021. 

 
Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
Mai sunt și alte observații?  
Supunem la vot modificările propuse la proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu unanimitate de voturi, modificările propuse la proiectul de hotărâre au fost 

aprobate. 
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: Aprobarea Organigramei, a Statului de 
Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență 
Socială Brăila. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier Coman Laurențiu: 

M-am uitat pe această organigramă și pe statul de funcții și față de hotărârea din 31 
ianuarie 2020 am observat că s-a mărit numărul personalului contractual cu 12 poziții. Aș 
vrea să știu, pentru că nu am găsit în proiectul de hotărâre, motivarea acestora. De ce 
este necesar să se mărească numărul de personal contractual? 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
O să intre acum doamna director Oancea Nicoleta și o să vă răspundă punctual, 

deoarece consider că prima dată trebuie să vă răspundă directorul direcției respective și 
apoi o să intervin și eu, dacă există anumite neclarități. 

 
Doamna Oancea Nicoleta, director al Direcției de Asistență Socială: 
Posturile pe care dumneavoastră nu le-ați modificat în raportul respectiv sunt 

următoarele: 10 posturi de asistenți personali, deja aprobate printr-o hotărâre de consiliu 
local, iar majorarea de care vorbiți dumneavoastră de fapt nu există, pentru că mai sunt 2 
posturi cu normă întreagă, care au fost împărțite în 4 posturi cu jumătate de normă. Acum 
nu facem altceva decât să aprobăm Organigrama instituției cu ceea ce s-a aprobat printr-o 
altă hotărâre de consiliu local. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Aș vrea să-i explicați domnului consilier, pentru că este la primul mandat, ce 

înseamnă asistent personal al persoanelor cu dizabilități, pentru a nu exista o anumită 
interpretare. 

 
Doamna Oancea Nicoleta, director al Direcției de Asistență Socială: 
Avem obligația ca autoritate locală să asigurăm salariile asistenților personali. 

Asistenții personali sunt acele persoane care au grijă de persoanele cu dizabilități la nivel 
de municipiu. În acest moment noi avem până în 400 de posturi contractuale, iar în 



 18 

această toamnă am majorat aceste posturi cu încă 10 locuri, tocmai în ideea de a 
satisface această cerință la nivel local. Sunt persoane care au grijă de persoanele cu 
handicap grav. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Aș vrea să-i spuneți și modul prin care sunt aleși asistenții personali. 
 
Doamna Oancea Nicoleta, director al Direcției de Asistență Socială: 
Asistenții personali sunt aleși de familii în general. Foarte rar se întâmplă să fie din 

afara familiei și în general sunt rude gradul I, II sau III. 
 
Domnul consilier Coman Laurențiu: 

Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru precizări! 
 
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: Aprobarea REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al serviciului social de zi „Centrul Social 
Multifuncțional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce”, aflat în 
administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila. 

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: Aprobarea Planului de acţiuni sau de 
lucrări de interes local pentru  repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate în 
anul 2021. 

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 Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Aș vrea să fac o mențiune: la nivelul municipiului Brăila există mai puțini de 30 de 

persoane asistate personal cu drept de muncă, deoarece noi nu încurajăm o astfel de 
atitudine. Ne interesează ca toți agenții economici din municipiul Brăila să aibă forța de 
muncă necesară, iar oamenii să meargă la serviciu și nu la ajutoare sociale la primărie. 

 

 Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
 Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Actului adițional nr. 1 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în Municipiul Brăila 
nr. 13828/11.06.2020, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 238/29.05.2020. 

Discuţii? 
Supunem 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 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului imobil denumit generic Grădinița cu program prelungit nr.30, structură a 
Grădiniței cu program prelungit nr.8, situat în str. Ulmului nr.5, aflat în Inventarul 
domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 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. 34, conform proceselor - verbale de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 441/20.08.2015 și nr. 442/20.08.2015. 

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 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului imobil denumit generic Grădinița cu program prelungit nr. 44, structură a 
Grădiniței cu program prelungit nr.8, situat în str. Ulmului nr.5A,  aflat în Inventarul 
domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 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. 46, conform procesului - verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor nr. 2036/17.12.2019. 

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 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunurilor înscrise la pozițiile nr. 350, 420 – 424, completarea cu poziția nr. 427 a 
Capitolului G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform 
rapoartelor de evaluare, precum și transmiterea acestora în administrare către Serviciul de 
Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, prin completarea 
contractului de administrare nr. 1/40164/13.12.2019. 

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: Înscrierea în Inventarul domeniului public 
al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 153 
a Capitolului H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de 
cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, 
Policlinici, Cămine de bătrâni”, a imobilului achiziționat prin actul de vânzare – 
cumpărare autentificat sub nr. 2357/18.09.2020, conform H.C.L.M. Brăila nr. 
285/30.06.2020. 
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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: Atribuirea denumirii de „Strada 

Smochinului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 37, 

Parcela 275/4, Lot 22/1, în suprafață de 2030 mp, drum ce reprezintă cale de acces către 
loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia în 
Nomenclatorul Stradal al Municipiului 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 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 
Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire pe linia de hotar a imobilului 
situat în Brăila, str. Dorului nr. 57, învecinat cu terenurile ce aparţin domeniului privat al 
Municipiului Brăila.   

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier local 

Rădulescu Daniela - Elena nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de 
hotărâre. 

 

 Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 
Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce 
aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.   

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 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului 
Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu 
pozițiile nr. 428,    nr. 429, nr. 430, nr. 431 și nr. 432 la Capitolul G, Subcap. G6 – 
„Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform documentației cadastrale și a 
rapoartelor 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. 
 



 21 

 Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului 
Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu trei noi 
poziții, respectiv nr. 48, nr. 49 și nr. 50 la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, 
conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8726/03.07.2020. 

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. 

 

 Trecem la dezbaterea punctului 25 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexelor nr. 1 și 2 la 
H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe 
durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele 
subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord 
S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila. 

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: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. 
nr. 429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în 
vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor 
comerciale autorizate. 

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: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. 
nr. 429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce 
sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte 
construcții autorizate”. 

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: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 
51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului 
Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. 

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 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea 
unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila. 

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 30 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 616,00 mp, indiviz din 4416,00 mp situat în Brăila, str. Dorului nr. 55, NCP 
72270, societății BEN ELECTROSERV S.R.L, teren pe care se află amplasate 
apartamentul 1 și cabina poartă C2, 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 31 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 537 mp, situat în Brăila, str. Timiș nr. 157bis, NCP 93500, solicitanților 
BURLACU ANTON și BURLACU MĂRIUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile 
C1 și C2, proprietatea acestora. 

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 32 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 50,00 mp indiviz din suprafața de 306,00 mp, situat în Brăila, str. Nicolae 
Iorga nr. 38A, NCP 81842, solicitanților DIMA STELUȚĂ RADIAN și DIMA MĂDĂLINA, 
teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora. 

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 33 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 63,00 mp indiviz din suprafața de 403,00 mp, situat în Brăila, str. Iezerului nr. 
90 lot 2, NCP 95241, solicitantului FAMINI MIHAI, teren pe care se află amplasate 
construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestuia. 

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

 Trecem la dezbaterea punctului 34 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 153,00 mp, situat în Brăila, str. Octav Băncilă nr. 25 lot 2, NCP 88607, 
solicitantului UNTEA MIRCEA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, 
proprietatea acestuia. 

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 35 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a 
unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de 
construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, 
conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020. 

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 36 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 37 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Repartizarea prin încredinţare directă, 

spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul 
Dorobanților nr. 1, bl. 20B, parter, ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A CADRELOR MILITARE 
ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, în 
vederea desfăşurării activităţii. 

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 38 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea atribuirii în folosință gratuită 
a spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu 
nr.8-8A, etaj 2 (mansardă), AGENȚIEI NAȚIONALE ANTIDROG – CENTRUL DE 
PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG Brăila, în vederea desfășurării 
activității. 

Discuții? 
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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 39 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 4, în suprafaţă de 199,00 mp, NCP 
85630, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 326/25.11.2015, în favoarea domnului BUNEA 
BOGDAN - CAROL. 

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 40 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului nr. 26 (fostă str. Eroilor lot 29), în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 81384, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 194/26.05.2011, în 
favoarea domnului ION DUMITRU - FLORIN. 

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 41 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 20 (fostă Zona Industrială Sud lot 
127), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 88625, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 
192/29.05.2009, în favoarea doamnei PLĂIAȘU GELA - MARIA. 

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 42 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului nr. 10, în suprafaţă de 255,00 mp, NCP 
78862, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 195/26.05.2011, în favoarea domnului POPESCU 
VALENTIN. 

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 43 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra terenului situat în Brăila, str. Mina Minovici nr. 6, în suprafaţă de 255,00 mp, NCP 
71968, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 78/29.02.2008, în favoarea domnului SPIȚĂ 
LIVIU. 
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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 44 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 2, et. 2, ap. 27. 

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 45 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, Calea Galați nr. 5 - 7 (ap.2, beci – 
încăperea 12, teren indiviz) – NCP 8997/1/-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 46 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de 
DETALIU pentru obiectivul <CONSTRUIRE SHOWROOM cu BIROURI P+1E PARȚIAL 
și CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E>, la adresa din Municipiul Brăila, Tarlaua nr. 32, 
Parcela nr. 353/13, Lot 1/1/1/1, inițiat de TECUCEANU CRISTIANA și TECUCEANU 
CODIN. 

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 47 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexelor la H.C.L.M. Brăila 
nr. 608/13.11.2020 referitoare la „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”. 

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 48 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea 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”, 
completată prin H.C.LM. Brăila nr. 609/13.11.2020. 

Discuții? 



 26 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 La acest punct de pe ordinea de zi este necesară exprimarea votului 
dumneavoastră prin modalitatea votului secret.  
 Fac obiectul votului secret următoarele proiecte:  
 Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor 
de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila 
 Aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului 
Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români 
aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 2020. 
 Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, modificată prin H.C.L.M. nr. 
54/31.01.2018 și H.C.L.M. nr. 132/31.03.2020, referitoare la ”Aprobarea structurii Comisiei 
Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a 
Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei”. 
 Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 616/13.11.2020 referitoare la „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”. 
 Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 617/13.11.2020 referitoare la „Modificarea 
componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila”. 
 Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 618/13.11.2020 referitoare la „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>”. 
  
 Pentru exprimarea acestui vot vă vom transmite formularele Google Forms. Voi da 
citire propunerilor pentru aceste hotărâri: 
 Pentru Grupul de Lucru Local (G.L.L.) sunt propuși doamna Neacșu Cornelia și 
domnul Tudose Daniel. Mai sunt și alte propuneri? 
 

 Domnul consilier Canciu Cătălin: 

 Îl propun pe domnul Gălbinaș Sorin. 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Pentru Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul 
Brăila sunt propuși domnii consilieri Boșneag Sorin - Eugen și Neta Marian. Mai sunt și 
alte propuneri? 
 

 Domnul consilier Canciu Cătălin: 

 Îl propun pe domnul Alexandru Ionel. 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Pentru 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 este propusă doamna consilier Rădulescu Daniela - 
Elena. Mai sunt și alte propuneri? 
 

 Domnul consilier Canciu Cătălin: 

 Îl propun pe domnul Drogeanu Alexandru. 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Pentru membrul titular în comisia de contestaţie, prevăzută de O.U.G. nr. 68/2008, 
este propus domnul consilier Goanță Adrian - MIhai. Mai sunt și alte propuneri? 
 

 Domnul consilier Canciu Cătălin: 

 Îl propun pe domnul Gălbinaș Sorin. 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Pentru membrul supleant în comisia de contestaţie, prevăzută de O.U.G. nr. 
68/2008, este propus domnul consilier Vărzaru Dan - Andrei. Mai sunt și alte propuneri? 
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 Domnul consilier Canciu Cătălin: 

 Îl propun pe domnul Pascale Mihai - Viorel. 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Pentru Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Brăila este propus domnul 
consilier Boșneag Sorin - Eugen. Mai sunt și alte propuneri? 
 

 Domnul consilier Canciu Cătălin: 

 Îl propun pe domnul Coman Laurențiu. 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Pentru comisia 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>” este propus 
domnul consilier Coman Florin. Mai sunt și alte propuneri? 
 

 Domnul consilier Canciu Cătălin: 

 Îl propun pe domnul Gheorghiță Florin. 
 

 Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
 Trecem la dezbaterea punctului 54 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, Bd. A.I. Cuza nr. 148, NCP 73505, 
73505-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. 
 

 Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
 Trecem la dezbaterea punctului 55 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna decembrie 2020. 

Discuții? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Urmează doamna consilier Bobi Silvia. 
 

 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. 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Pentru modalitatea de vot secret vom utiliza formularele google forms. Aceste 
formulare vor fi transmise către dumneavoastră pe adresa de email cu care a fost 
configurată tableta. În momentul în care le vom transmite vă vom comunica și parola 
pentru a deschide aceste formulare. Pe parcursul votului vom face screenshare pentru a 
vedea și dumneavoastră voturile. Veți primi pe mail 6 formulare Google forms.  
 La acest moment formularele au fost transmise către dumneavoastră și puteți vota.  
 
 Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință: 
 Stimați colegi, închidem sesiunea de vot.  
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 La proiectul privind modificarea 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”, completată prin H.C.LM. Brăila 
nr. 609/13.11.2020, domnul Alexandru Ionel a obținut 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 
26 de voturi exprimate. 

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. 
  
 La proiectul privind aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la 
nivelul Municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de 
Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 
– 2020, avem exprimate 26 de voturi, astfel: 
 Doamna Neacșu Cornelia – 19 voturi ”pentru” și 7 voturi ”împotrivă” 
 Domnul Tudose Daniel      – 19 voturi ”pentru” și 7 voturi ”împotrivă” 
 Domnul Gălbinaș Sorin      –   9 voturi ”pentru” și 17 voturi ”împotrivă” 
 Reprezentanții desemnați sunt doamna Neacșu Cornelia și domnul Tudose Daniel. 

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. 
 
 La proiectul privind modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, modificată prin 
H.C.L.M. nr. 54/31.01.2018 și H.C.L.M. nr. 132/31.03.2020, referitoare la ”Aprobarea 
structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila 
și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei”, avem exprimate 26 de 
voturi, astfel: 
 Domnul Boșneag Sorin – Eugen  – 18 voturi ”pentru” și 8 voturi ”împotrivă” 
 Domnul Neta Marian                     – 19 voturi ”pentru” și 7 voturi ”împotrivă” 
 Domnul Alexandru Ionel                – 10 voturi ”pentru” și 16 voturi ”împotrivă” 
 Au fost desemnați ca reprezentanți domnii consilieri Boșneag Sorin – Eugen și Neta 
Marian. 

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. 
 
 La proiectul privind completarea H.C.L.M. Brăila nr. 616/13.11.2020 referitoare la 
„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”, avem 
exprimate 26 de voturi, astfel: 
 Membru supleant în Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale: 
 Doamna Rădulescu Daniela - Elena   – 18 voturi ”pentru” și    8 voturi ”împotrivă” 
 Domnul Drogeanu Alexandru              –    9 voturi ”pentru” și 17 voturi ”împotrivă” 
 Membru titular în Comisia de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale: 
 Domnul Goanță Adrian - Mihai     – 18 voturi ”pentru”  și   8 voturi ”împotrivă” 
 Domnul Gălbinaș Sorin                 –   8 voturi ”pentru” și  18 voturi ”împotrivă” 
 Membru supleant în Comisia de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale: 
 Domnul Vărzaru Dan - Andrei      – 18 voturi ”pentru”  și   8 voturi ”împotrivă” 
 Domnul Pascale Mihai - Viorel     –   8 voturi ”pentru” și  18 voturi ”împotrivă” 
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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. 
 
 La proiectul privind completarea H.C.L.M. Brăila nr. 617/13.11.2020 referitoare la 
„Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila”, avem 
exprimate 26 de voturi, astfel: 
 Domnul Boșneag Sorin - Eugen    – 18 voturi ”pentru” și   8 voturi ”împotrivă” 
 Domnul Coman Laurențiu              – 10 voturi ”pentru” și 16 voturi ”împotrivă” 
 A fost desemnat domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen. 

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. 
 
 La proiectul privind completarea H.C.L.M. Brăila nr. 618/13.11.2020 referitoare la 
„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>”, avem exprimate 26 de voturi, astfel: 
 Domnul Coman Florin                    – 19 voturi ”pentru”  și   7 voturi ”împotrivă” 
 Domnul Gheorghiță Florin              –   9 voturi ”pentru” și  19 voturi ”împotrivă” 
 A fost desemnat domnul consilier Coman Florin. 

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 56 de pe ordinea de zi – Alte probleme. 
   
 Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 În această dimineață am depus un proiect de hotărâre, privitor la Ordonanța 181 din 
octombrie 2020, referitor la impozitul pe clădiri, pentru persoane fizice și juridice. Noi am 
propus o cotă de reducere de 50% din acest impozit. Informațiile sunt în format editabil. 
Ne-am dori să ajutăm oamenii. Ar fi o hotărâre în folosul oamenilor. Nu vorbe, ci fapte.    
 
 Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:  
 Domnule consilier, am primit pe mail propunerea dumneavoastră. Întrebarea mea 
este: cine a scris acest proiect? Este scris de consilierii P.N.L. sau de dumneavoastră? 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 Este scris de noi, de Partidul Național Liberal, dar l-am asumat eu, pentru că eu              
l-am transmis pe mail. 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Am înțeles. Deci, dumneavoastră l-ați întocmit. 
  

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 Da. 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Domnule consilier, eu am parcurs proiectul respectiv și înțeleg necesitatea unei 
campanii electorale, dar tot în campanie electorală și Guvernul a tăiat cu 100% veniturile 
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Primăriei Municipiului Brăila. În schimb, avem câteva probleme la acest proiect. Întâi o să 
vă citesc și apoi o să vă arăt. Proiectul are o problemă de legalitate, dar și o chestiune 
mult mai gravă chiar și pentru un profesor. Trecem de prima pagină și ajungem la cea de 
a doua de unde am să vă citesc: Art.3 Pentru a beneficia de prevederile art.1 lit. b) 
concesionarii, locatarii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate 
publică sau privată a statulu sau ale unităților administrativ teritoriale, după caz, au 
obligația ca până la data de 21.12.2020 să depună la Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație. Am înțeles că ați copiat 
acest proiect de la consilierii P.N.L. din Timișoara, dar este penibil, domnule profesor, să 
luați cu copy-paste, fără să verificați. Vă dau efectiv nota 2 la copiat, domnule consilier 
Canciu. Pot să vă mai spun că pentru un profesor copiați extraordinar de prost. 
  

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 Vă mulțumesc pentru aprecieri. 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Vă recomand să depuneți un nou proiect de hotărâre, care să nu fie la Primăria 
Municipiului Timișoara, ci la Primăria Municipiului Brăila.  

Acum o să vorbesc eu și după aceea veți avea dreptul să luați cuvântul. Aici nu 
suntem ca la școală să interveniți dumneavoastră, ca profesor, peste ceilalți. O să vă rog 
să refaceți acest proiect și să-l depuneți cu Primăria Municipiului Brăila. De asemenea, să 
îndreptați și celelalte două erori de ordin legislativ din conținutul lui, pe care nu o să vi le 
spun acum, ci o să vi le transmit în scris. Eu înțeleg această necesitate, dar pe lângă 
tardivitatea lui ați copiat, domnule profesor. 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 Acestea sunt niște aprecieri foarte urâte, domnule Primar. Problema stă în felul 
următor: sunt alte orașe care au adoptat astfel de hotărâri și nu știu dacă este cazul să mă 
evaluați dumneavoastră pe mine. Se poate corecta forma word și nu este nicio problemă. 
Dacă vreți să-mi puneți nota 2 și să arătați cât de slab pregătit sunt, este o problemă a 
dumneavoastră. 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Domnule consilier, nu v-am evaluat, ci v-am dat doar nota 2 pentru copiat. 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 Domnule primar, nu sunt jurist de meserie. Acest proiect este inspirat din activitatea 
altor consilii locale, dar dacă dumneavoastră sunteți doar cu evaluarea noastră atunci nu 
știu ce să mai zic. 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Mă abțin, domnule consilier. 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 Eu am făcut o propunere.  
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Ce notă ia un copil care copie prost? 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 Da, domnule Primar. Prost.  
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Nu v-am jignit pe dumneavoastră. Am spus că s-a copiat prost. Nu v-am făcut pe 
dumneavoastră într-un fel anume. 
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Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 Eu am propus consiliului local să venim în sprijinul oamenilor. Există un act 
normativ, sunt primării în țară care au aprobat astfel de hotărâri și am venit cu un model, 
model care se poate îmbunătăți de către dumneavoastră și de noi toți. Ideea este să se 
realizeze. Dacă dumneavoastră vă rezumați la numai a mă evalua în virgule, asta este, 
domnule Primar. Îmi pare rău că asta este atitudinea. Noi suntem doar 7, domnule primar, 
și am venit cu o astfel de propunere. Dacă o putem realiza împreună, bine. Dacă vreți să-
mi puneți nota 2, 1 sau cât vreți dumneavoastră, este problema dumneavoastră. Mie nu-mi 
este rușine de mine, de pregătirea mea sau de ceea ce fac.  
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Ca să încheiem discuția, am înțeles opinia dumneavoastră. Este absolut jenant ca 
profesorii să copie. Ce să le mai ceară elevilor? 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 Dacă dumneavoastră, așa politic, îmi dați o notă, eu vă mulțumesc pentru ea. 
 

 Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
 Aș dori să fac o mențiune. Domnule Inspector General Adjunct, colegii din Partidul 
Național Liberal nu au venit cu nicio propunere legislativă sau de viitoare hotărâre de 
consiliu local. Domniile lor nu au făcut decât să înainteze Primăriei Municipiului Brăila 
propunerile făcute de colegii lor din P.N.L. de la Timișoara. Nu există vreo elaborare pe 
care dumnealor să o fi făcut și să fie o greșeală. Pur și simplu au luat o propunere de la 
colegii de la Timișoara pe care au înaintat-o, într-un mod mai mult decât corect, 
Municipiului Brăila. Este un material de la altă primărie, pe care domnul Inspector General, 
împreună cu colegii din Partidul Național Liberal, l-au înaintat. Acum sunt două variante: 
fie au luat-o direct de la Timișoara și au depus-o la domnul Secretar General sau domnul 
fost consilier Botea este din nou membru P.N.L. și după ce a făcut acele trasee de 
bicicletă pe lângă râul Reșița face propuneri din Timișoara. Nu este o rea voință din partea 
Primăriei Municipiului Brăila sau a domnului Primar, ci noi, în calitate de consilieri locali, ar 
trebui să avem celeritatea și pregătirea de a lua decizii care să afecteze în mod benefic 
cetățenii municipiului Brăila și nu anumite chestii care țin de un amatorism derizoriu. Acum 
ce mai urmează? O propunere făcută de Joe Biden sau Trump, pe care să o aplicăm la 
Brăila? Să fim serioși, ca și consilier local să-ți faci temele cu câteva ore înainte de 
ședință, și să ți le faci dând copy-paste de la Timișoara la Brăila, ce să mai zic? Din punct 
de vedere geografic ne despart niște kilometri. Vă mulțumesc! 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 Da, într-adevăr pe ultima pagină a proiectului este Timișoara. Da, el a fost inspirat 
din hotărârile din mai multe orașe. Eu am întrebat dacă putem face sau nu. Nu este vorba 
de o lucrare științifică, ci este un articol prevăzut în Ordonanța 181.  
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Este o chestiune care atrage nulitatea de formă a proiectului respectiv și pe lânga 
asta, ca urmare a trimiterii cetățenilor la Primăria Municipiului Timișoara, mai sunt și alte 
aspecte legale care sunt încălcate în cadrul proiectului și pe care o să vi le comunicăm. 
Noi apreciem acest lucru, dar trebuie să se desfășoare și într-o formă legală. Mulțumesc 
frumos!  
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 Este ultima mea intervenție. Este o justificare foarte ieftină. Eu pot modifica 
proiectul în acest moment. Dacă se dorește reducerea acestor taxe o putem face, dar 
dacă trebuie să ne justificăm, să ne dăm note și să ne arătăm cât suntem de profesori sau 
neprofesori este cu totul altceva. Vă mulțumesc! 
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Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
 Aici era vorba despre profesionalismul fiecăruia dintre noi și de respectul pe care 
colegii din Partidul Național Liberal îl au față de cetățenii Municipiului Brăila, în condițiile în 
care ei, când sunt aleși pentru a putea lua decizii pentru aceștia, se ridică la acest nivel, în 
a copia ceea ce au făcut alții de la Timișoara, care au copiat ceea ce au făcut alții de la 
Arad, care au copiat ceea ce au făcut alții de la București, pentru că domnul Orban și 
domnul Câțu, acest ilustru al finanțelor din România, au considerat util să facă un draft 
care să fie în toată țara. Acest lucru arată amatorismul, pregătirea și respectul pe care îl 
au consilierii locali municipali ai Partidului Național Liberal față de cetățenii municipiului 
Brăila. În calitatea dumnealor nu au fost în stare nici să depună un proiect, ci pur și simplu 
au luat ceva ce li s-a dat de la partid, de la Timișoara. De aceea avem 1,1 milioane de 
șomeri în această pandemie, foarte bine gestionată de acest Guvern, și aparent colegii de 
la Partidul Național Liberal Brăila nu se dezic de doctrina de partid și de poziția pe care o 
are ilustrul cântător la mandolină, pe care îl reprezintă. Vă mulțumesc!  
 
 Doamna BADIU VIRGINIA - LOREDANA, Președinte de ședință:  
 Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă. Vă mulțumesc! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă: Badiu Virginia - Loredana                  ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion        ___________ 
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