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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Brăila 
 din data de 04.12.2020, ora 09:00  

 
 
  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, prin Dispoziţia Primarului Municipiului 
Brăila nr. 3894/03.12.2020, a fost convocată de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Municipal Brăila. 
 Prin H.C.L.M. Brăila nr. 683/26.11.2020 a fost aleasă ca preşedinte de şedinţă pentru 
luna decembrie 2020, doamna consilier local municipal BOBI SILVIA, care din motive de 
sănătate nu poate fi prezentă astăzi. În aceste condiții se impune suplimentarea proiectului 
ordinii de zi cu un nou proiect de hotărâre privind ”Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
ședința extraordinară convocată de îndată din data de 04.12.2020.” 
 În urma consultărilor a fost propus ca președinte pentru ședința de astăzi domnul 
consilier Boșneag Sorin – Eugen. 

Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu un proiect de hotărâre, 
respectiv: 

1) Proiect de hotărâre inițiat Primarul Municipiului Brăila privind: ”Alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară convocată de îndată din data de 
04.12.2020.” 

- Cine este pentru? 
 - Cine se abţine? 

- Cine este împotrivă? 
Cu unanimitate de voturi a fost suplimentat proiectul ordinii de zi. 
Se supune la vot proiectul ordinii de zi modificat: 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
La proiectul privind acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de 

stat nu particip la dezbatere și vot. 
 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
- Cine este pentru? 

 - Cine se abţine? 
- Cine este împotrivă? 
Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

ședința extraordinară convocată de îndată din data de 04.12.2020 cu propunerea de 
președinte de ședință domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen. 

- Cine este pentru? 
 - Cine se abţine? 

- Cine este împotrivă? 
Cu unanimitate de voturi domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen a fost desemnat 

președinte de ședință pentru prezenta ședință.. 
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Domnul Boșneag Sorin - Eugen, Preşedinte de şedinţă:  
 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 consilieri, din totalul celor 27 de consilieri, lipsesc motivat 
domnii consilieri Sarafolean Coman și Bobi Silvia , şedinţa fiind legal constituită.  

Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi – Proiect de 
hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 1 la 
H.C.L.M. Brăila nr. 630/26.11.2020 referitoare la „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). 

Discuții? 
 

Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Este vorba despre înlocuirea doamnei Popa Rodica cu doamna Marțian Mariana? 
 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Este vorba despre înlocuirea doamnei profesor Marțian Mariana cu doamna profesor 

Popa Rodica. 
 

Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Deci, invers. Mulțumesc! 
 

Domnul Boșneag Sorin - Eugen, Preşedinte de şedinţă:  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule Secretar, vă rog să solicitați consilierilor să-și deschidă ecranul, pentru a nu 

fi în situația în care votează altcineva în locul lor. Nu aș vrea să avem situația în care 
consilierii își țin ecranul închis și nu știm cine umblă la tabletă. Viciem votul astfel. Aș vrea 
chiar să anunțați acest lucru.  

 

Domnul Boșneag Sorin - Eugen, Preşedinte de şedinţă:  
Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Canciu 

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

Nemaifiind alte probleme, declar închise lucrările şedinţei extraordinare. 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă: Boșneag Sorin - Eugen                         ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion   ____________ 
 
 
 
 
 
J.I./4ex. 


