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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila  
din data de 21.12.2020, 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. 4061/15.12.2020, 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 26.11.2020 și un exemplar din procesul – verbal al ședinței 
extraordinare din data de 04.12.2020, 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.  

Vă rog să vă deschideți camerele. Vreau să fac o observație cu caracter general: în 
spațiul public au apărut diverse situații, pe le numesc haioase, dar care pot avea și o 
conotație penală, în care camerele nu au fost pornite, iar votul a fost exercitat de altă 
persoană decât cea care are calitatea de ales local. Pentru a evita o astfel de suspiciune 
vă rog să aveți camerele deschise. 
 - Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi procesele – verbale au fost aprobate.  

 

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 obiective nu poate prelua conducerea lucrărilor ședinței de astăzi. 

În aceste condiții se impune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu un nou proiect 
de hotărâre privind ”Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 
21.12.2020.” 
 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 proiectul de hotărâre 
privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 21.12.2020. 

- Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

 De asemenea, având în vedere 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, cu următoarele proiecte de hotărâri: 
 

1)Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Modificarea H.C.L.M nr. 238/29.05.2020, referitoare la „Aprobarea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto 
și electric din Municipiul Brăila”. 

- Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

http://clm.primariabr.ro/
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2)Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ale Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila. 

- Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Logofăt Tăutu nr. 2 (teren indiviz + ap.1 din C1 + marchiză + beci + C3 și C4), 
NCP 75429, NCP 75429-C1, NCP 75429-C3, NCP 75429-C4. 

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

           Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
 
4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Brăila, 
începând cu data de 01.01.2021. 

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

           Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
 
5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea tarifului pentru activitățile desfășurate de operatorii serviciului de salubrizare din 
Municipiul Brăila privind gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din 
deșeurile municipale, inclusiv cu asigurarea trasabilității, pentru cantitățile predate în 
vederea valorificării, începând cu data de 01 ianuarie 2021. 

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

          Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
Totodată, doresc să fac precizarea că titlurile corecte ale proiectelor de hotărâre de 

la punctele 40 și 79 sunt următoarele: 
- punctul 40: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, 

pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu,  nr. 16 (fostă Mihai 
Eminescu nr. 26), evidențiată la rolul fiscal nr. 2400082, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită.  

- punctul 79: Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, 
pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mărăști nr. 7 – 9 (C6 și C7), evidențiată la 
rolul fiscal nr. 1012399, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită,  
modificându-se în mod corespunzător și cuprinsul articolelor. 

Mai sunt și alte observații privind conținutul ordinii de zi? Nefiind alte observații fac 
precizarea că în acest moment sunt prezenți 27 de consilieri locali.  

Supunem la vot ordinea de zi cu precizările menționate: 
 
1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea 

preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 21.12.2020. 
 

2) 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 şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2020”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 
631/26.11.2020.  
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3) 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 (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale).  

 

4) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Badiu Virginia Loredana și 
Neacșu Cornelia membri în A.G.A. la societatea A.P.T. S.A. Brăila privind: 
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI 
TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru trimestrul IV 2020.  

 

5) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri Pătărlăgeanu Valentin și 
Tudose Daniel, membri în A.G.A. la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: 
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății  BRAICAR S.A. BRĂILA, la 
trimestrul IV 2020.  
 

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” 
Brăila, pe anul 2020.  

 

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA,  pe anul 2020.  

 

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 2020.  
 

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila preliminat la 
31.12.2020.  

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

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020.  
 

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

 

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2020.  

 

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administra re 
și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public, 
începând cu anul 2021.  
 

14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare 
a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, aplicabile în anul fiscal 2021.  
 

15) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Badiu Virginia Loredana 
și Neacșu Cornelia membri în A.G.A. la societatea A.P.T. S.A. Brăila privind: 
Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI 
TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu 01.01.2021.  
 

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea Normelor de fundamentare a tarifelor practicate de către Serviciul de Transport 
Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, începând cu 01.01.2021.  
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17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Modificarea H.C.L.M. nr. 130/30.05.2014 referitoare la „Înregistrarea şi ţinerea evidenţei 
mopedelor conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G.R. nr.1391/2006 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002”, modificată prin 
H.C.L.M. nr. 736/23.12.2019.  

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

Aprobarea prețurilor și tarifelor pentru activitatea de întreținere și amenajare a zonelor 
verzi de pe raza Municipiului Brăila, începând cu 01.01.2021.  

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

Modificarea H.C.L.M. nr. 507/30.09.2019 privind ”Organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
transport în regim de taxi în Municipiul Brăila,  conform Legii nr. 38/2003,  privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările 
ulterioare”.  

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

Modificarea H.C.L.M. nr. 282/27.10.2015 privind ”Aprobarea înregistrării și ținerii evidenței 
vehiculelor și utilajelor pentru care nu există obligația înmatriculării, conform prevederilor 
O.U.G. nr.195/2002”.  
 

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini ale serviciului de producere a 
materialului dendrofloricol și de administrare a spațiilor verzi de pe domeniul public și 
privat al Municipiului Brăila, prestat prin modalitatea de gestiune directă de către Serviciul 
de Utilitate Publică Seroplant Brăila.  

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

Modificarea H.C.L.M. nr. 99/30.03.2017, referitoare la „Aprobarea asocierii Municipiului 
Brăila cu Judeţul Brăila şi Comuna Chiscani, în vederea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Cooperare și Parteneriat Local a Stațiunii Lacu Sărat 
Brăila”.  

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

Stabilirea numărului mediu lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială 
va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de 
suprafaţă persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav și accentuat de handicap, 
asistenților personali cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2021.  

 

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea, pentru anul 2021, a încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de 
servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția 
de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România selectată/selectat 
în baza Legii nr.34/1998.  
 

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare și 
reabilitare corp A și B Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila>.  

 

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții <Consolidare și   reabilitare corp A și B 
Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila>.  
 

27) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri Pătărlăgeanu Valentin și 
Tudose Daniel, membri în A.G.A. la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: 
Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 535/31.10.2018  referitoare la „Aprobarea majorării 
capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni la  societatea BRAICAR S.A. BRĂILA”.  
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28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Modificare și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 548/31.10.2018 referitoare la „Aprobarea 
Studiului de oportunitate a modalității de gestiune, a Regulamentului și a Caietului de 
sarcini ale serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Patinoarului artificial din 
Municipiul Brăila”. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5 

 

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

Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 7/31.01.2020 referitoare la ＜Aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu 

Sărat” Brăila＞.  
 

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 8/31.01.2020 referitoare la 

＜Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul 

Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu 

personalitate juridică＞.  

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

Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 9/31.01.2020 referitoare la ＜Aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice 

„Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Brăila＞.  

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

Modificarea şi completarea H.C.L.M. Brăila nr. 196/29.04.2020 referitoare la “Acordarea 
unui stimulent financiar pentru nou-născuţii din Municipiul Brăila”.  

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

Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/17.05.2018 referitoare la „Aprobarea proiectului 
<Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 Pinochio> și a 
cheltuielilor legate de proiect” . 

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

Aprobarea Contractului - cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a 
deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale colectate și transportate separat, stocate 
temporar și sortate și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul 
U.A.T. – Municipiul Brăila, ce va fi încheiat între Municipiul Brăila prin Serviciul de Utilitate 
Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, organizațiile care implementează 
răspunderea extinsă a producătorului și operatorii serviciului public de salubrizare din 
Municipiul Brăila.  

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

Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, 
nr.46, etaj, atribuit PARTIDULUI ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – ALDE, 
în vederea desfăşurării activităţii.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuza, nr. 10-12, evidențiată la rolul fiscal nr. 
2400636, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, str. Belvedere, nr. 9, evidențiată la rolul fiscal nr. 2020225, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
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38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul  2021, pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, str. Golești, nr. 11, evidențiat la rolul fiscal nr. 2400440, ca urmare a 
constatării stării tehnice necorespunzătoare.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, str. Hepites, nr. 2, evidențiată la rolul fiscal nr. 2011083, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 17, evidențiată la rolul fiscal nr. 
2400011, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijita.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 16 (fostă Mihai Eminescu nr. 26), 
evidențiată la rolul fiscal nr. 2400082, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 35, evidențiată la rolul fiscal nr. 
2080132, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijita.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 35, evidențiată la rolul fiscal nr. 
2010228, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
 

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 49, evidențiată la rolul fiscal nr. 
2130024, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
 

45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Orientului, nr. 5, evidențiată la rolul fiscal nr. 2090171, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2021, pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, str. Orientului, nr. 7, evidențiat la rolul fiscal nr. 2090171, ca urmare a 
constatării stării tehnice necorespunzătoare.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Panait Istrati, nr. 1, evidențiată la rolul fiscal nr. 2090158, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijita.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Piața Traian, nr. 4, evidențiată la rolul fiscal nr. 2060045, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijita.  
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49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Albiei nr. 11, evidențiată la rolul fiscal nr. 1015513, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
 

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Ana Aslan nr. 32, evidențiată la rolul fiscal nr. 1510203, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Ana Aslan nr. 34, evidențiată la rolul fiscal nr. 1010134, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Ana Aslan nr. 34, evidențiată la rolul fiscal nr. 1511334, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Ana Aslan nr. 38, evidențiată la rolul fiscal nr. 1052252, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Ana Aslan nr. 34, evidențiată la rolul fiscal nr. 1010133, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 2, evidențiată la rolul fiscal nr. 1016499, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 4, evidențiată în rolul fiscal nr. 1516103, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 4, evidențiată la rolul fiscal nr. 1011118, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 8, evidențiată la rolul fiscal nr. 1581745, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 8, evidențiată la rolul fiscal nr. 1016316, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
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60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 8, evidențiată la rolul fiscal nr. 1516969, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 8, evidențiată la rolul fiscal nr. 1511435, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Brasoveni nr. 2, evidențiată la rolul fiscal nr. 1610971, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Brașoveni nr. 13, evidențiată la rolul fiscal nr. 1513817, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, str. Brașoveni nr. 13, evidențiată la rolul fiscal nr. 1011166, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Brașoveni nr. 13, evidențiată la rolul fiscal nr. 1011163, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Brașoveni nr. 13, evidențiată la rolul fiscal nr. 1516559, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Brașoveni nr. 16, evidențiată la rolul fiscal nr. 1512155, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.   

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Brașoveni nr. 16, evidențiată la rolul fiscal nr. 1512156, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Brașoveni nr. 17, evidențiată la rolul fiscal nr. 1624137, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Brașoveni nr. 18, evidențiată la rolul fiscal nr. 1515251, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
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71) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 15, evidențiată la rolul fiscal nr. 1016194, 
ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. D. Bolintineanu nr. 15, evidențiată la rolul fiscal nr. 1515594, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Fortificației nr. 21, evidențiată la rolul fiscal nr. 1019401, ca urmare 
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Golești nr. 31, evidențiată la rolul fiscal nr. 1511563, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Golești nr. 53, evidențiată la rolul fiscal nr. 1017784, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu  500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, str. Grădinii Publice nr. 7, evidențiată la rolul fiscal nr. 
1400824, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. I.L. Caragiale nr. 3, evidențiată la rolul fiscal nr. 1173064, ca 

urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
 
78) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. I.L. Caragiale nr. 11, evidențiată la rolul fiscal nr. 1643469, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Logofăt Tăutu nr. 12, evidențiată la rolul fiscal nr. 1515013, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

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

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Mărăști nr. 7 – 9 (C6 și C7), evidențiată la rolul fiscal nr. 1012399, 
ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

81) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Mărăști nr.19, evidențiată la rolul fiscal nr. 1381695, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
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82) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Mărăști nr. 21, evidențiată la rolul fiscal nr. 1516217, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

83) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Mărăști nr. 27, evidențiată la rolul fiscal nr. 1019754, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

84) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 16, evidențiată la rolul fiscal nr. 1086824, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

85) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 16, evidențiată la rolul fiscal nr. 1401476, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

86) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 16, evidențiată la rolul fiscal nr.1080140, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

87) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 41, evidențiată la rolul fiscal nr. 1086351, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

88) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 43, evidențiată la rolul fiscal nr. 
1080156, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

89) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 55, evidențiată la rolul fiscal nr. 1085325, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

90) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, Bd. Panait Istrati nr. 1, evidențiată la rolul fiscal nr. 1019670, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

91) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea 
situată în Municipiul Brăila, Bd. Panait Istrati nr. 5, evidențiată la rolul fiscal nr. 1013110, 
ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

92) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Petru Maior nr. 19, evidențiată la rolul fiscal nr. 1012784, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

93) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Petru Maior nr. 21, evidențiată la rolul fiscal nr. 1510392, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
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94) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Polonă nr. 12, evidențiată la rolul fiscal nr. 1012904, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

95) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Radu S. Campiniu nr. 11, evidențiată la rolul fiscal nr. 1406794, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

96) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Radu S. Campiniu nr. 15, evidențiată la rolul fiscal nr. 1017650, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

97) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Radu S. Campiniu nr. 15, evidențiată la rolul fiscal nr. 1011237, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

 

98) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată 
în Municipiul Brăila, str. Prof. Dr. Gh. Marinescu nr. 1, evidențiată la rolul fiscal nr. 
1011736, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
 

99) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 389/31.08.2020 
referitoare la „Modificarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul 

şcolar 2020 – 2021”.  
 

100) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Modificarea și completarea H.C.L.M. nr.471/19.09.2020 referitoare la „Aprobarea Studiului 
de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a 
piețelor, târgurilor, oboarelor și a Grădinii Zoologice din municipiul Brăila”.  

 

101) 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 o nouă poziție nr. 15, a Capitolului G, Subcapitolul G4 – 
„Parcuri publice, zone de agrement”, conform documentației cadastrale și a raportului 
de evaluare.  
 

102) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei 
corespunzătoare din imobilul situat în Brăila, str. Cazasului nr. 22, ce aparține Municipiului 
Brăila.    

 

103) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Schimbarea destinației spațiului situat în Brăila, Calea Galați nr. 5 – 7 (Corp C2), din regim 
de locuință, în spațiu cu altă destinație, în vederea scoaterii la licitație pentru închiriere.  
 

104) 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.  

 

105) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit strada Matei Basarab, înscris în 
Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila                                      
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nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr. 265, conform documentației 
cadastrale și a raportului de evaluare nr. 17/25.11.2020.  

 

106) 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.  
 

107) 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”.  
 

108) 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 269,00 mp, situat în Brăila, str. 
Ghe. Constantinescu nr. 109 lot 1A, NCP 16910, solicitantului CIOCAN MIHĂIȚĂ – 
GABRIEL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.  
 

109) 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 259,00 mp, situat în Brăila, str. 
Radu Portocală nr. 13, NCP 83582, solicitanților ION GEORGE și TARAHOI IULIANA 
ALEXANDRA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.  

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

Aprobarea vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, str. Alba, nr. 7, parter, ap. 3, 
conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea  nr. 10/2001.  

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

Aprobarea vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza 
nr. 157, et. 1, ap. 5, conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea nr. 10/2001.  

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

Aprobarea vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, str. Orientului, nr. 1, parter, 
conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea  nr. 10/2001.  

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

Aprobarea vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, str. Rahova  nr. 188, parter, ap. 4, 
conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea nr. 10/2001.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 110, parter (teren+construcție), NCP 89262, NCP 81999-
C1-U2. 

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Zidari nr. 12 lot 1, NCP 8375, 8375-C1, 8375-C3.  

 

116) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „SCHIMBARE DE 
DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ SUBSOL TEHNIC PARTER ȘI ETAJ, ÎN SPAȚIU 
COMERCIAL – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, ACTIVITĂȚI DE CATERING, RESTAURANT”, 
la adresa din Municipiul Brăila, str. Vlad Țepeș, nr. 2A și Calea Călărașilor, nr. 247, lot 2/3 
– NRC. 93488, inițiat de RENȚEA AURELIAN și RENȚEA MARILENA.  
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117) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Reluarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății 
ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 226/29.04.2020 și suspendată prin H.C.L.M. Brăila nr. 567/06.10.2020.  

 

118) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Brăila.  

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

Modificarea H.C.L.M nr. 238/29.05.2020, referitoare la „Aprobarea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto 
și electric din Municipiul Brăila”. 

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

Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ale Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila. 

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Logofăt Tăutu nr. 2 (teren indiviz + ap.1 din C1 + marchiză + beci + C3 și C4), 
NCP 75429, NCP 75429-C1, NCP 75429-C3, NCP 75429-C4. 

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

Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Brăila, 
începând cu data de 01.01.2021. 

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

Aprobarea tarifului pentru activitățile desfășurate de operatorii serviciului de salubrizare din 
Municipiul Brăila privind gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din 
deșeurile municipale, inclusiv cu asigurarea trasabilității, pentru cantitățile predate în 
vederea valorificării, începând cu data de 01 ianuarie 2021. 

 

124) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2021. 

 

125) Informare privind: Procedura de selecție a membrilor Consiliului de 
Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, reluată conform 
Sentinței nr. 72/FCA/2020, emisă de Tribunalul Brăila – Secția a-II-a civilă de Contencios 
administrativ și fiscal. 
 

126) Alte probleme. 
 
- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
  
 Supunem la vot proiectul privind alegea președintelui de ședință pentru ședința 
actuală, propunerea fiind domnul consilier local Boșneag Sorin – Eugen. 

- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi domnul Boșneag Sorin – Eugen a fost ales președinte de 

ședință. 
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Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, 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 toți cei 27 de consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 
 Am rugămintea, întrucât sunt foarte multe proiecte de hotărâri, să limitați 
intervențiile la minimul necesar. De asemenea, vă rog să deschideți camerele, pentru a 
putea să vă vedem. 

 
Trecem la dezbaterea punctului 2 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 şi a cuantumului unei burse 
pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
pe anul 2020”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 631/26.11.2020. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
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 
Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.  

 
Trecem la dezbaterea punctului 3 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 (olimpiade 
școlare/competiții internaționale și naționale). 

Discuţii? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
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 
Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre.  

 
 Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de consilierii locali Badiu Virginia Loredana și Neacșu Cornelia membri în 
A.G.A. la societatea A.P.T. S.A. Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru 
trimestrul IV 2020.  

Discuţii? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 
Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

 Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de domnii consilieri Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, membri în A.G.A. 
la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al societății  BRAICAR S.A. BRĂILA, la trimestrul IV 2020.  

Discuţii? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

 Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

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

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

 Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 
2020. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

 Trecem la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului general 
centralizat al Municipiului Brăila preliminat la 31.12.2020.  
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Discuţii? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 6 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel,  

Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale 
Mihai - Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier local Canciu Cătălin 
nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
 Trecem la dezbaterea punctului 10 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? 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 6 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel,  

Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale 
Mihai - Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier local Canciu Cătălin 
nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
 Trecem la dezbaterea punctului 11 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? 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 6 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel,  

Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale 
Mihai - Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier local Canciu Cătălin 
nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 

 Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea plafonului creanțelor fiscale 
care pot fi anulate pe anul 2020. 

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 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de 
Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru 
activitățile desfășurate pe domeniul public, începând cu anul 2021. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel 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 taxelor speciale practicate 
de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor 
Brăila, aplicabile în anul fiscal 2021. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
 Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de consilierii locali Badiu Virginia Loredana și Neacșu Cornelia membri în 
A.G.A. la societatea A.P.T. S.A. Brăila privind: Aprobarea prețurilor și tarifelor 
percepute de societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, 
începând cu 01.01.2021.  

Discuţii? 
 
Doamna consilier Badiu Virginia – Loredana: 
Domnule președinte, am o intervenție la acest proiect. În textul raportului de 

specialitate s-a strecurat o eroare, în sensul că pe ultima pagină a raportului scrie: 
începând cu 2020. Corect este: începând cu 2021. 

 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

 Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Normelor de fundamentare a 
tarifelor practicate de către Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare 
Portuară Brăila, începând cu 01.01.2021. 

Discuţii? 
 

Doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena: 

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
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Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 19 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel 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 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 130/30.05.2014 
referitoare la „Înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor conform prevederilor O.U.G. 
nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a H.G.R. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a O.U.G. nr.195/2002”, modificată prin H.C.L.M. nr. 736/23.12.2019. 

Discuţii?  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel 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: Aprobarea prețurilor și tarifelor pentru 
activitatea de întreținere și amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, 
începând cu 01.01.2021. 

Discuţii?  
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel 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: Modificarea H.C.L.M. nr. 507/30.09.2019 
privind ”Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în Municipiul 
Brăila,  conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Discuţii?  
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel 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: Modificarea H.C.L.M. nr. 282/27.10.2015 
privind ”Aprobarea înregistrării și ținerii evidenței vehiculelor și utilajelor pentru care nu 
există obligația înmatriculării, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002”. 

Discuții? 
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Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai - Viorel 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: Aprobarea Regulamentului şi a 
Caietului de sarcini ale serviciului de producere a materialului dendrofloricol și de 
administrare a spațiilor verzi de pe domeniul public și privat al Municipiului Brăila, prestat 
prin modalitatea de gestiune directă de către Serviciul de Utilitate Publică Seroplant 
Brăila. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 24 de voturi ”pentru” și 3 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Drogeanu Alexandru,  proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 99/30.03.2017, 
referitoare la „Aprobarea asocierii Municipiului Brăila cu Judeţul Brăila şi Comuna 
Chiscani, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Cooperare și Parteneriat Local a Stațiunii Lacu Sărat Brăila”. 

Discuţii? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
La acest proiect de hotarâre sunt două rectificări de eroare materială pe care le 

facem ca urmare a rectificărilor care au loc la nivelul comunei Chiscani, respectiv 
denumirea asociației în mod corect este Lacul Sărat și de asemenea numele domnului 
Primar trebuie trecut cu cele două prenume Viorel – Marian. 

 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Toponimul corect românesc este Lacu Sărat. Toponimele nu se articulează. De 
exemplu Târgu Mureș. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, aveți dreptate, dar aceasta este adresa venită de la Ministerul 

Justiției. Lacu Sărat, așa cum susțineți și dumneavoastră, nu mai este o denumire 
disponibilă fiind luată deja de o altă asociație. 

 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea numărului mediu lunar al 
legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității 
transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă persoanelor cu 
dizabilități încadrate în gradul grav și accentuat de handicap, asistenților personali cât și 
însoțitorilor acestora, pentru anul 2021. 

Discuţii? 
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Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Mă abțin la acest vot, având în vedere că numărul persoanelor cu dizabilități pe 
raza județului Brăila este undeva la 13400. Mi s-ar părea oportună scăderea numărului 
acestora și acesta este motivul pentru care mă abțin de la vot. 

 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Cu 26 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Gheorghiță Florin, 

proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea, pentru anul 2021, a încheierii 
convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între 
Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și 
asociația/fundația/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii 
nr.34/1998. 

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: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul 
Teoretic „Panait Cerna” Brăila>. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 

Aș avea o intervenție la acest proiect. Cu toții ne dorim ca școlile de pe raza 
municipiului Brăila să arate mai bine. Suntem de acord cu reabilitarea lor și fac un apel 
către domnul Primar, având în vedere că a fost deschis un nou apel de către Agenția 
Fondului de Mediu, prin care se asigură o finanțare de 3 milioane de lei pentru reabilitare 
termică, sistem de furnizare apă caldă, modernizare instalații de iluminat, reabilitare și 
instalare sisteme de climatizare și instalarea unor sisteme alternative de producere a 
energiei. Cota de cofinanțare este undeva la 90%. Ar fi bine să aplicăm la acest apel. 
Perioada de depunere este 3 martie – 5 aprilie. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
În momentul de față Primăria susține modernizarea unităților de învățământ pe 3 

paliere: modernizarea din fondurile Primăriei Municipiului Brăila, parteneriat cu Guvernul 
României, indiferent de cine este la guvernare, dar și fonduri europene. V-am spus data 
trecută că municipiul Brăila a avut alocată o sumă de 2,5 milioane de euro pe fonduri 
europene, iar suma contractată deja este de 3,615 milioane de euro. În momentul de față 
cunoaștem acest lucru și urmează ca în perioada următoare să se ia legătura cu toate 
unitățile de învățământ. 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Cota de finanțare este de 90%. Cofinanțarea nu este de 90%. Cofinanțarea este a 

beneficiarului și finanțarea este a ministerului. La o cofinanțare de 90% nu mai renta, dar 
la o finanțare de 90%, da. 
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Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, 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 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cofinanțării obiectivului de 
investiții <Consolidare și   reabilitare corp A și B Liceul Teoretic „Panait Cerna” 
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 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnii consilieri Pătărlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, membri în A.G.A. 
la societatea BRAICAR S.A. Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 
535/31.10.2018  referitoare la „Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi 
acțiuni la  societatea BRAICAR S.A. BRĂILA”.  

Discuţii? 
 
Domnul consilier Coman Laurențiu: 

M-am uitat cu mare atenție pe acest proiect de hotărâre și am observat că Braicar 
împreună cu Primăria Municipiului Brăila au obținut în anul 2018 în urma licitației un preț 
mai favorabil, ceea ce este foarte bine. În timp realitatea, observată și de cei mai mulți 
cetățeni, arată că există un mare dezastru tehnic în transportul local de călători. Știți foarte 
bine că firma de la care s-au achiziționat autobuzele, Anadolu Locomotiv, a creat o serie 
de probleme la nivel național. Eu nu am nimic împotrivă că în 2018 a licitat această firmă, 
doar că pe parcurs au apărut o serie de probleme, să nu uităm greva muncitorilor de la 
Braicar. Mulți șoferi de autobuz au reclamat atunci starea proastă a acestora. Autobuzele 
la momentul actual au serioase probleme tehnice și cred că și dumneavoastră cunoașteți 
aceste lucruri. Eu vreau doar să trag un semnal de alarmă, deoarece am înțeles că 
autobuzele sunt reparate cu piese de proastă calitate și asta pune în pericol viața 
cetățenilor. Este un semnal de alarmă pe care îl trag aici în Consiliul Local și vă rog să 
țineți cont de el și să se ia măsuri la această societate. Nu mai spun de site-ul societății 
care este destul de evaziv.  

În concluzie, prețul de achiziție este plătit de către toți cetățenii orașului și vrem să 
beneficiem de o calitate a serviciilor. Vă rog să luați intervenția mea ca o critică 
constructivă. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
În primul rând vreau să vă întreb ce ați căutat pe site-ul Braicar și nu ați găsit. 

Dânșii și-au optimizat de curând site-ul. Pentru a veni în întâmpinarea altor persoane, care 
au căutat același lucru ca și dumneavoastră, spuneți-ne ce ați căutat și nu ați găsit.  

 
Domnul consilier Coman Laurențiu: 

La secțiunea transparență și comunicare nu există mai nimic și ești redirecționat 
către o platformă care apare că este în construcție. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
V-am răspuns că și-au modificat de curând site-ul și urmează să încarce și acele 

documente. În rest el este deja funcțional și mă bucur că nu sunt alte lucruri pe care le-ați 
găsit. 
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Domnul consilier Coman Laurențiu: 

La câți bani se pompează în această societate am dori și noi să știm cine face 
mentenanța site-ului și cu ce costuri, pentru că mi se pare un site foarte simplist.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
O să vă răspundă domnul director. Am o rugăminte: când aveți astfel de chestiuni 

să luați legătura și cu domnul director al Braicar. Vă va transmite domnul Secretar numărul 
lui. În ceea ce privește afirmația dumneavoastră aceasta rămâne publică și înregistrată și 
poate fi folosită atât împotriva dumneavostră, ca și instigare, și împotriva noastră, ca și o 
eventuală complicitate. În România noi nu putem să aranjăm cine să câștige licitația. Dacă 
o societate a câștigat licitația o face deoarece câștigă la capitolul caracteristici tehnice cu 
oferta de preț cea mai bună. Aceasta este licitația în România. Dacă noi desemnăm o 
anumită marcă sau anumite caracteristici tehnice în primul rând Agenția Națională de 
Achiziții Publice ne respinge documentația ca fiind neconformă sau chiar nelegală și apoi 
toți cei care realizează licitația și instigatorii merg în altă parte, să dea cu subsemnatul la 
Galați. Înțeleg grija pentru banul public, dar trebuie să aveți în vedere că nu putem să 
trecem niște chestiuni tehnice dedicate. Acesta este motivul pentru care anumite societăți 
câștigă licitațiile, dar totodată au obligația de a asigura garanția pe durata respectivă. În 
municipiul Brăila în cei 4 ani ai mandatului anterior au fost achiziționate 52 de autobuze 
noi, iar în acest mandat sperăm ca să se reia licitația anulată pentru cele 10 tramvaie și 16 
autobuze electrice. În plus o să venim cu anumite analize și propuneri pentru 
achiziționarea altor autobuze de capacitate mare. Am să fac o mențiune și am să spun că 
un autobuz diesel costă în jur de 120 de mii de euro, un autobuz electric costă între 400 - 
600 de mii de euro, iar un tramvai costă de la 1,7 milioane de euro plus T.V.A. Vom avea 
tramvaie și autobuze electrice noi pe fonduri europene, dar din bugetul local ne orientăm 
pe o formă mai avantajoasă din punct de vedere financiar, care oricum nu se recuperează 
din costul biletului. Vă mulțumesc că m-ați provocat la această discuție, dar totodată vă 
rog să discutați cu directorul de la Braicar. 

 
Domnul consilier Coman Laurențiu: 

Vă mulțumesc pentru precizări. Intervenția mea a vrut să fie una constructivă, dar 
nu am spus că societatea Anadolu nu a câștigat corect licitația, ci doar am spus că pe 
parcursul timpului această societate a avut anumite probleme și să avem grijă să nu avem 
aceleași probleme cu dumnealor. Am observat că Braicar a dat în judecată pentru o sumă 
modică societatea Anadolu și a pierdut procesul. Mi se pare ceva ieșit din comun, dar am 
să-l întreb și pe domnul director despre ce a fost vorba acolo. Mulțumesc! 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Cu plăcere. Știți că deciziile instanței de judecată nu se discută, ci se pun în 

aplicare. 
 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai – Viorel, 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: Modificarea și completarea H.C.L.M. 
Brăila nr. 548/31.10.2018 referitoare la „Aprobarea Studiului de oportunitate a modalității 
de gestiune, a Regulamentului și a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare, 
întreținere și exploatare a Patinoarului artificial din Municipiul Brăila”. 

Discuţii? 
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Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 
 Trecem la dezbaterea punctului 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 

7/31.01.2020 referitoare la ＜Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” 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: Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la 

H.C.L.M. Brăila nr. 8/31.01.2020 referitoare la ＜Aprobarea Regulamentelor de organizare 

și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” 

Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică＞. 

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: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 

9/31.01.2020 referitoare la ＜Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Căminului pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 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 32 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea şi completarea H.C.L.M. 
Brăila nr. 196/29.04.2020 referitoare la “Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-
născuţii din Municipiul Brăila”. 

Discuţii? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
La acest proiect de hotărâre, pentru a clarifica o problemă care ar putea să nască 

discuții, la art.2 lit. d) vă propun formularea: ambii părinți să aibă domiciliul stabil în 
municipiul Brăila cu cel puțin 6 luni consecutiv înainte de data nașterii copilului. Nu se 
acordă celor care au stabilită reședința pe raza municipiului Brăila. Este adăugat cuvântul 
consecutiv față de proiectul transmis către dumneavoastră.   
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Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Avem o observație aici. Este o măsură restrictivă faptul că ambii părinți trebuie să 
aibă domiciliul stabil în municipiul Brăila. De exemplu: o studentă și un student s-au 
căsătorit și poate soțul nu și-a definitivat locația în municipiul Brăila. La condițiile de 
eligibilitate chiar mi se pare o discriminare, având în vedere că stimulentul se acordă 
pentru primele două nașteri. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, avem același punct de vedere. Și eu susțin amendamentul 

dumneavoastră referitor la domiciliu, dar prevederile legale ne obligă să acordăm 
stimulente financiare doar locuitorilor municipiului Brăila. În cazul de față dacă unul dintre 
părinți nu este locuitor al municipiului Brăila, iar copilul nu are încă carte de identitate 
proprie, este o discuție care se poate transforma într-o notă la un control al Curții de 
Conturi, cu obligația de returnare a sumelor de bani și nu am vrea să ajungem să 
recuperăm sume cu dobândă de la persoanele care au primit inițial un stimulent. Pentru a 
evita o astfel de situație trebuie să respectăm prevederile legale. 

 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Domnule Secretar, vă rog să formulați amendamentul. 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Vă propun ca art.2 lit. d) să aibă următorul conținut: ambii părinți să aibă domiciliul 

stabil în municipiul Brăila cu cel puțin 6 luni consecutiv înainte de data nașterii copilului. 
Nu se acordă celor care au stabilită reședința pe raza municipiului Brăila. 

 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot amendamentul propus la proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 

Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, amendamentul a fost aprobat. 

 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 

Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 
226/17.05.2018 referitoare la „Aprobarea proiectului <Eficientizare energetică Grădinița 
cu program prelungit nr. 47 Pinochio> și a cheltuielilor legate de proiect” . 

Discuţii? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 

Este lăudabil că Primăria Municipiului Brăila accesează fonduri europene. 
Nelămurirea noastră este referitoare la mărimea acestor cheltuieli neeligibile, de aproape 
500 de mii de lei. Ce reprezintă? Mi se pare cam mult pentru plata dispozițiilor legale 
privitoare la Ordonanța 114. Ce cheltuieli neeligibile au fost efectuate în cuantumul acestei 
sume?  
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Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
După cum observați nu există nicio majorare a valorii acestui proiect. Este vorba 

doar de structura cheltuielilor pe care noi nu o putem influența atât timp cât ea rezultă din 
procedura de licitație. Sumele pe care le-am aprobat inițial, aproape acum 2 ani de zile, 
sunt aceleași. În rest cel care licitează este cel care vine cu oferta. Structura acestor 
cheltuieli nu o putem influența în niciun fel. În momentul în care reevaluăm, după 
semnarea contractului, avem obligația de a veni în fața Consiliului Local și a supune 
votului cheltuielile neeligibile.  

 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 Cu 21 de voturi ”pentru” și 6 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 

Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Aprobarea Contractului - cadru pentru 
acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale 
colectate și transportate separat, stocate temporar și sortate și încredințarea în vederea 
valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul U.A.T. – Municipiul Brăila, ce va fi încheiat 
între Municipiul Brăila prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire 
Locală Brăila, organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului și 
operatorii serviciului public de salubrizare 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 35 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea contractului de închiriere a 
spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr.46, etaj, atribuit PARTIDULUI 
ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – ALDE, 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 36 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuza, 
nr. 10-12, evidențiată la rolul fiscal nr. 2400636, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 
Noi suntem parțial de acord. Se impozitează, dar pentru foarte mulți dintre 

proprietarii acestor case este o problemă legată de scrierea unui proiect. Noi, reprezentații 
partidului național Liberal, vedem ca rezolvare o consultanță venită din partea Prămăriei, 
astfel încât întregul mecanism să ducă la un final fericit. Doar impozitarea sau coerciția nu 
este măsura cea mai bună. Amendăm o mașină parcată pe carosabil în condițiile în care 
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nu există locuri unde șoferul să-și ducă mașina. De asemenea, cred că clădirile Primăriei 
ar trebui să fie un exemplu. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
În primul rând Primăria Municipiului Brăila a reabilitat foarte multe dintre clădirile pe 

care le deține și este în curs de autorizare pentru reabilitarea altora. Mai mult decât atât o 
să subliniez următoarele aspecte: aceasta nu este doar o formă de coerciție. Toți 
proprietarii de clădiri, pe care le reabilitează, beneficiază de scutire de la plata impozitului 
pentru 3 ani de zile, pentru clădirea reabilitată. Primăria oferă prin Arhitectul Șef 
consultanța necesară. Proprietarii nu se blochează la Primărie ci din două considerente: 
primul este legat de viziunea Direcției Județene de Cultură care este în subordinea 
Ministerului Culturii, iar aici nu vreau să fac comentarii pentru că știți și dumneavoastră la 
ce mă refer. Al doilea subiect este legat de posibilitățile financiare pe care le au unii 
proprietari privați ai acestor imobile situate în centrul istoric. Noi în momentul de față 
aplicăm prevederile legale, ne-am asumat faptul că trebuie să luăm măsuri împotriva celor 
care își lasă clădirile în ruină în centrul istoric. Este din punctul meu de vedere foarte bine 
că sunt supraimpozitați, că sunt și amendați, dar și că li se oferă varianta de a fi scutiți 3 
ani de zile de la plata impozitului, dacă își reabilitează clădirea.   

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Primăria Municipiului Brăila, prin direcțiile de specialitate, oferă consultanță în 

limitele legii. Ideea este că noi nu putem să spunem cum să se facă acea reparație sau 
consolidare la casă întrucât nu avem personal aplicat și chiar dacă am avea, fiind organ 
emitent al autorizației de construire, suntem în incompatibilitate. Doamna Arhitect Șef prin 
poziția pe care o deține în momentul de față nu mai poate semna în calitate de arhitect, 
Piața liberă din Brăila cât și din țară prezintă o multitudine de ingineri și arhitecți care pot 
să întocmească o documentație care este considerată eligibilă sau favorabilă reabilitării. 
Așa cum a spus și domnul Primar toate acestea sunt supuse vizei Comisiei Județene 
pentru Cultură. Primăria Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitectului Șef, a oferit, atunci 
când a fost solicitată, consultanță pentru cetățenii municipiului Brăila cu privire la modul de 
reabilitare al clădirilor în limita legii. Nu putem să întocmim documentația respectivă 
întrucât eliberăm ulterior autorizația de construire. Vă mulțumesc! 

 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 

Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Belvedere, 
nr. 9, evidențiată la rolul fiscal nr. 2020225, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
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teren începând cu anul  2021, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, str. Golești, nr. 11, 
evidențiat la rolul fiscal nr. 2400440, ca urmare a constatării stării tehnice 
necorespunzătoare. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 6 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale Mihai – Viorel, 
proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 Domnul consilier local Drogeanu Alexandru nu a votat din motive tehnice. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 39 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Hepites, nr. 
2, evidențiată la rolul fiscal nr. 2011083, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai 
Eminescu, nr. 17, evidențiată la rolul fiscal nr. 2400011, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijita. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai 
Eminescu, nr. 16 (fostă Mihai Eminescu nr. 26), evidențiată la rolul fiscal                       nr. 
2400082, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai 
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Eminescu, nr. 35, evidențiată la rolul fiscal nr. 2080132, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijita. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai 
Eminescu, nr. 35, evidențiată la rolul fiscal nr. 2010228, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai 
Eminescu, nr. 49, evidențiată la rolul fiscal nr. 2130024, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Orientului, 
nr. 5, evidențiată la rolul fiscal nr. 2090171, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
teren începând cu anul  2021, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, str. Orientului, nr. 
7, evidențiat la rolul fiscal nr. 2090171, ca urmare a constatării stării tehnice 
necorespunzătoare. 

Discuții? 
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Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Panait 
Istrati, nr. 1, evidențiată la rolul fiscal nr. 2090158, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijita. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Piața 
Traian, nr. 4, evidențiată la rolul fiscal nr. 2060045, ca urmare a constatării stării tehnice 
de clădire neîngrijita. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 49 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Albiei nr. 
11, evidențiată la rolul fiscal nr. 1015513, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 50 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Ana Aslan 
nr. 32, evidențiată la rolul fiscal nr. 1510203, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
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- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
  
 Trecem la dezbaterea punctului 51 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Ana Aslan 
nr. 34, evidențiată la rolul fiscal nr. 1010134, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 52 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Ana Aslan 
nr. 34, evidențiată la rolul fiscal nr. 1511334, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 53 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Ana Aslan 
nr. 38, evidențiată la rolul fiscal nr. 1052252, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 54 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Ana Aslan 
nr. 34, evidențiată la rolul fiscal nr. 1010133, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
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- Cine este împotrivă ? 
 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 55 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Belvedere 
nr. 2, evidențiată la rolul fiscal nr. 1016499, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 56 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Belvedere 
nr. 4, evidențiată în rolul fiscal nr. 1516103, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 57 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Belvedere 
nr. 4, evidențiată la rolul fiscal nr. 1011118, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 58 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Belvedere 
nr. 8, evidențiată la rolul fiscal nr. 1581745, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 59 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Belvedere 
nr. 8, evidențiată la rolul fiscal nr. 1016316, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 60 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Belvedere 
nr. 8, evidențiată la rolul fiscal nr. 1516969, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 61 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Belvedere 
nr. 8, evidențiată la rolul fiscal nr. 1511435, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 62 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Brasoveni 
nr. 2, evidențiată la rolul fiscal nr. 1610971, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 63 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Brașoveni 
nr. 13, evidențiată la rolul fiscal nr. 1513817, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 64 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Brașoveni 
nr. 13, evidențiată la rolul fiscal nr. 1011166, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 65 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Brașoveni 
nr. 13, evidențiată la rolul fiscal nr. 1011163, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 66 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Brașoveni 
nr. 13, evidențiată la rolul fiscal nr. 1516559, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 



 34 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 67 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Brașoveni 
nr. 16, evidențiată la rolul fiscal nr. 1512155, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită.   

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 68 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Brașoveni 
nr. 16, evidențiată la rolul fiscal nr. 1512156, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 69 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Brașoveni 
nr. 17, evidențiată la rolul fiscal nr. 1624137, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 70 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Brașoveni 
nr. 18, evidențiată la rolul fiscal nr. 1515251, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 71 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Dimitrie 
Bolintineanu nr. 15, evidențiată la rolul fiscal nr. 1016194, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 72 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. D. 
Bolintineanu nr. 15, evidențiată la rolul fiscal nr. 1515594, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 73 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Fortificației 
nr. 21, evidențiată la rolul fiscal nr. 1019401, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 74 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Golești nr. 
31, evidențiată la rolul fiscal nr. 1511563, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 75 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Golești nr. 
53, evidențiată la rolul fiscal nr. 1017784, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 76 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu  500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Grădinii 
Publice nr. 7, evidențiată la rolul fiscal nr. 1400824, ca urmare a constatării stării tehnice 
de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 77 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. I.L. 
Caragiale nr. 3, evidențiată la rolul fiscal nr. 1173064, ca urmare a constatării stării tehnice 

de clădire neîngrijită. 
Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 78 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. I.L. 
Caragiale nr. 11, evidențiată la rolul fiscal nr. 1643469, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 79 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Logofăt 
Tăutu nr. 12, evidențiată la rolul fiscal nr. 1515013, ca urmare a constatării stării tehnice 
de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 80 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mărăști nr. 
7 – 9 (C6 și C7), evidențiată la rolul fiscal nr. 1012399, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 81 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mărăști 
nr.19, evidențiată la rolul fiscal nr. 1381695, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 82 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mărăști nr. 
21, evidențiată la rolul fiscal nr. 1516217, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 83 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mărăști nr. 
27, evidențiată la rolul fiscal nr. 1019754, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 84 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai 
Eminescu nr. 16, evidențiată la rolul fiscal nr. 1086824, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 85 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai 
Eminescu nr. 16, evidențiată la rolul fiscal nr. 1401476, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 86 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai 
Eminescu nr. 16, evidențiată la rolul fiscal nr.1080140, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 87 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai 
Eminescu nr. 41, evidențiată la rolul fiscal nr. 1086351, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 88 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai 
Eminescu nr. 43, evidențiată la rolul fiscal nr. 1080156, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 89 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai 
Eminescu nr. 55, evidențiată la rolul fiscal nr. 1085325, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 90 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, Bd. Panait 
Istrati nr. 1, evidențiată la rolul fiscal nr. 1019670, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 91 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, Bd. Panait 
Istrati nr. 5, evidențiată la rolul fiscal nr. 1013110, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 92 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Petru Maior 
nr. 19, evidențiată la rolul fiscal nr. 1012784, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 93 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Petru Maior 
nr. 21, evidențiată la rolul fiscal nr. 1510392, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 94 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Polonă nr. 
12, evidențiată la rolul fiscal nr. 1012904, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 95 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Radu S. 
Campiniu nr. 11, evidențiată la rolul fiscal nr. 1406794, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 96 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Radu S. 
Campiniu nr. 15, evidențiată la rolul fiscal nr. 1017650, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 97 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul  2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Radu S. 
Campiniu nr. 15, evidențiată la rolul fiscal nr. 1011237, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 98 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea cu 500% a impozitului pe 
clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Prof. Dr. 
Gh. Marinescu nr. 1, evidențiată la rolul fiscal nr. 1011736, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 99 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate la 
art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 389/31.08.2020 referitoare la „Modificarea reţelei şcolare de 

învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2020 – 2021”. 

Discuții? 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
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 
Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 100 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. 
nr.471/19.09.2020 referitoare la „Aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea 
de gestiune a serviciului public de administrare a piețelor, târgurilor, oboarelor și a Grădinii 
Zoologice din municipiul Brăila”. 

Discuții? 
 Vă aduc la cunoștință că art.65: Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi 
exploatare a Parcului  Zoologic se asigură din încasarea tarifelor acces, activităţi turistice, 
recreative, publicitare, editoriale, donaţii, precum şi din alte activităţi legale, iar diferenţa 
dintre venituri şi cheltuieli este asigurată de Consiliul Local al Municipiului Braila sub forma 
de subvenții, rămâne valabil și se renumerotează capitolul X. 

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

 
 Trecem la dezbaterea punctului 101 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 o nouă 
poziție nr. 15, a Capitolului G, Subcapitolul G4 – „Parcuri publice, zone de 
agrement”, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare. 

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 102 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ieșirii din indiviziune prin 
partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare din imobilul situat în 
Brăila, str. Cazasului nr. 22, ce aparține 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 103 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Schimbarea destinației spațiului situat în 
Brăila, Calea Galați nr. 5 – 7 (Corp C2), din regim de locuință, în spațiu cu altă destinație, 
în vederea scoaterii la licitație pentru închiriere. 

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 104 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. 

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 105 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit strada Matei Basarab, înscris în Inventarul domeniului public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - 

„Străzi”, poziția nr. 265, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare nr. 
17/25.11.2020. 

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 106 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. 
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 Trecem la dezbaterea punctului 107 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”. 

Discuții? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Fac precizarea că la acest proiect de hotărâre documentația a fost completată pe 

platformă cu anexa 6.112. 
 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, 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 108 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 269,00 mp, situat în Brăila, str. Ghe. Constantinescu nr. 109 lot 1A, NCP 
16910, solicitantului CIOCAN MIHĂIȚĂ – GABRIEL, teren pe care se află amplasată 
construcția C1, 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 109 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 259,00 mp, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 13, NCP 83582, 
solicitanților ION GEORGE și TARAHOI IULIANA ALEXANDRA, teren pe care se află 
amplasată construcția C1, proprietatea acestora. 

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 110 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în 
Municipiul Brăila, str. Alba, nr. 7, parter, ap. 3, conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu 
Legea  nr. 10/2001. 

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 111 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în 
Municipiul Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 157, et. 1, ap. 5, conform Legii nr. 
112/1995, coroborată cu Legea nr. 10/2001. 

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 112 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în 
Municipiul Brăila, str. Orientului, nr. 1, parter, conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu 
Legea  nr. 10/2001. 

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 113 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în 
Municipiul Brăila, str. Rahova nr. 188, parter, ap. 4, conform Legii nr. 112/1995, coroborată 
cu Legea nr. 10/2001. 

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 114 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 110, parter 
(teren+construcție), NCP 89262, NCP 81999-C1-U2. 

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 115 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Zidari nr. 12 lot 1, NCP 8375, 
8375-C1, 8375-C3. 

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 116 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL pentru obiectivul „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ SUBSOL 
TEHNIC PARTER ȘI ETAJ, ÎN SPAȚIU COMERCIAL – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, 
ACTIVITĂȚI DE CATERING, RESTAURANT”, la adresa din Municipiul Brăila, str. Vlad 
Țepeș, nr. 2A și Calea Călărașilor, nr. 247, lot 2/3 – NRC. 93488, inițiat de RENȚEA 
AURELIAN și RENȚEA MARILENA. 

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 117 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Reluarea procedurii pentru selecția 
membrilor Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 
2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 226/29.04.2020 și 
suspendată prin H.C.L.M. Brăila nr. 567/06.10.2020. 

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 118 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea a doi consilieri locali care 
să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
Secretarului General al Municipiului Brăila. 

Vă rugăm să faceți propuneri. 
 
Doamna consilier Badiu Virginia – Loredana: 
Îl propun pe domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen. 
 
Domnul consilier Sarafolean Coman: 
O propun pe doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena. 
 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Mai sunt și alte propuneri? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Procedura este de vot secret pe care îl veți exercita prin intermediul formularelor 

Google forms. Veți primi pe adresa de email, configurată pe tabletă, aceste formulare.  
Sesiunea de vot secret a fost închisă. Au fost primite 27 de răspunsuri din partea 

tuturor consilierilor locali prezenți, iar rezultatul este următorul:  
Domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen          23 voturi ”pentru” și 4 împotrivă 
Doamna consilier Rădulescu Daniela – Elena    22 voturi ”pentru” și 5 împotrivă 
 
Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, 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. 
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 Trecem la dezbaterea punctului 119 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M nr. 238/29.05.2020, 
referitoare la „Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local de călători prin curse regulate auto și electric 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 120 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 Serviciului de Utilitate 
Publică Seroplant 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 121 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Logofăt Tăutu nr. 2 (teren indiviz + 
ap.1 din C1 + marchiză + beci + C3 și C4), NCP 75429, NCP 75429-C1, NCP 75429-C3, 
NCP 75429-C4. 

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 122 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifelor activităților din cadrul 
serviciului de salubrizare al Municipiului Brăila, începând cu data de 01.01.2021. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 21 de voturi ”pentru” și 6 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 
Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale Mihai – 
Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 123 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea tarifului pentru activitățile 
desfășurate de operatorii serviciului de salubrizare din Municipiul Brăila privind 
gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, inclusiv 
cu asigurarea trasabilității, pentru cantitățile predate în vederea valorificării, începând cu 
data de 01 ianuarie 2021. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 
Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 124 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna ianuarie 2021. 

 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Conform repartiției alfabetice urmează domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen. 
 

Domnul consilier Coman Laurențiu: 

Avem un consilier, de la noi din partid, cu litera A, domnul Alexandru Ionel. Dacă 
doamna Bobi din motive operative sau medicale nu a putut participa și cred că o să 
participe în lunile următoare, propunerea mea este Alexandru Ionel în luna ianuarie.  

 

Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
Supunem la vot ca domnul Boșneag Sorin – Eugen să fie președinte de ședință 

pentru luna ianuarie: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 
Canciu Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai – Viorel, domnul Boșneag Sorin – Eugen a fost ales președinte de 
ședință pentru luna ianuarie. 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 În momentul în care a fost aprobată o propunere celelalte sunt considerate ca fiind 
respinse. Eu am reținut ceea ce a spus domnul consilier Coman și voi așeza pe listă 
conform regulamentului. 
 

 Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință:  
  Mai avem pe ordinea de zi o informare privind: Procedura de selecție a membrilor 
Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, reluată 
conform Sentinței nr. 72/FCA/2020, emisă de Tribunalul Brăila – Secția a-II-a civilă de 
Contencios administrativ și fiscal. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 126 de pe ordinea de zi – Alte probleme. 
 Îl rog pe domnul Primar să spună câteva cuvinte. 
 

 Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Aș vrea să vă mulțumesc pentru activitatea din acest an, să vă urez Crăciun fericit, 
sărbători fericite alături de cei dragi și să vă rog ca în situația în care plecați din localitate 
între Crăciun și Revelion să vă luați cu dumneavoastră tableta, pentru că din motive 
obiective vom fi nevoiți să mai facem o ședință de Consiliu Local. Nu pot să vă comunic 
data deoarece depindem de o adresă pe care urmează să o primim de la Finanțe.  
 Vă mulțumesc mult de tot și vă doresc toate cele bune. 
 

 Domnul BOȘNEAG SORIN - EUGEN, Președinte de ședință: 
 Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă. Vă mulțumesc! 
 
 
Preşedinte de şedinţă: Boșneag Sorin - Eugen                 ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion        ___________ 

 
 
 
 
J.I./4ex.  


