
 1 

  
 

 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Brăila 
 din data de 28.12.2020, ora 10:00  

 
 
  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila : 
 Doamnelor şi Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, prin Dispoziţia Primarului Municipiului 
Brăila nr. 4240/24.12.2020, a fost convocată de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Municipal Brăila. 
 Prin H.C.L.M. Brăila nr. 683/26.11.2020 a fost aleasă ca preşedinte de şedinţă pentru 
luna decembrie 2020, doamna consilier local municipal BOBI SILVIA pe care o invit să 
preia lucrările ședinței de astăzi. 

 
Doamna Bobi Silvia, 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 27 consilieri, din totalul celor 27 de consilieri, şedinţa fiind 
legal constituită. 

Supunem la vot ordinea de zi:  
 

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea 
subvenționării activității de la Grădina Zoologică Brăila, pe anul 2020.  

 

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020.  

 

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

 
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, pe anul 2020. 
 

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
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- Cine este pentru? 
 - Cine se abţine? 

- Cine este împotrivă? 
Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată. 
 

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea subvenționării activității de la Grădina 
Zoologică 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 2 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. 
 

Doamna Bobi Silvia, 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 3 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. 
 

Doamna Bobi Silvia, 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. 
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 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, 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 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 

Doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena: 

La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 

Doamna Bobi Silvia, Președinte de ședință:  
           Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnii consilieri locali 

Canciu Cătălin și Rădulescu Daniela – Elena nu au participat la deliberarea și votul asupra 
proiectului de hotărâre. 

Nemaifiind alte probleme, declar închise lucrările şedinţei extraordinare. 
 

Preşedinte de şedinţă: Bobi Silvia                           ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion   ____________ 
 
J.I./4ex. 


