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      JUDEȚUL BRĂILA  
    MUNICIPIUL BRĂILA 
   SECRETAR GENERAL       
     Nr. 34319/28.12.2020 
 

M I N U T A 
 

 ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL 

MUNICIPAL BRĂILA, DIN DATA DE 28.12.2020, ORA 1000 

 
În urma apelului nominal, din cei 27 de consilieri în funcţie, s-a consemnat prezența a 27 

consilieri locali municipali. 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1) H.C.L.M. Brăila nr. 810/28.12.2020 privind: Majorarea subvenționării activității de la 
Grădina Zoologică Brăila, pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 
voturi „împotrivă”. 
 

2) H.C.L.M. Brăila nr. 811/28.12.2020 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” 
și 6 voturi „împotrivă”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea 
și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

3) H.C.L.M. Brăila nr. 812/28.12.2020 privind: Rectificarea bugetului general centralizat 
al Municipiului Brăila pe anul 2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 6 
voturi „împotrivă”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea 
și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

4) H.C.L.M. Brăila nr. 813/28.12.2020 privind: Rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pe anul 2020 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă”. 
 

5) H.C.L.M. Brăila nr. 814/28.12.2020 privind: Atribuirea în folosință gratuită a spaţiului 
situat în Brăila, B-dul Dorobanților nr. 1, bl. 20B, parter, ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A 
CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR 
INTERNE, în vederea desfăşurării activităţii - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

6) H.C.L.M. Brăila nr. 815/28.12.2020 privind: Organizarea și derularea de către 
Consiliul Județean Brăila a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru 
achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente programului pentru școli, în anii școlari 2021-2022 și 2022-2023, la 
nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 25 
voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Canciu Cătălin și dna consilier local 
Rădulescu Daniela – Elena  nu au participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
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