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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare, cu convocare de îndată a Consiliului Local 
Municipal Brăila 

 din data de 07.01.2021, ora 14:00  

 
 
  

Doamna Director BRATU ANGELICA – înlocuitorul de drept al Secretarului 
General al Municipiului Brăila: 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, prin Dispoziţia Primarului Municipiului 
Brăila nr. 34/06.01.2021, a fost convocată de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului Local 
Municipal Brăila. 
 Prin H.C.L.M. Brăila nr. 809/21.12.2020 a fost ales ca preşedinte de şedinţă pentru 
luna ianuarie 2021, domnul consilier local municipal BOȘNEAG SORIN – EUGEN, pe care îl 
invit să preia lucrările ședinței de astăzi. 
 

DOMNUL BOȘNEAG SORIN – EUGEN, Președinte de ședință: 
 În primul rând, stimați colegi, doresc să vă urez un călduros La Mulți Ani, atât din 
partea domnului primar, cât și din partea mea și, totodată, doresc să-i urez La Mulți Ani și 
colegului nostru, domnul consilier Alexandru Ionel. 
 În ceea ce privește derularea ședinței, 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 doamna Director Bratu Angelica, sunt prezenţi 27 consilieri, 
din totalul celor 27 de consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 
 Așa cum ați luat la cunoștință prin covocarea făcută, vă supun spre aprobare proiectul 
ordinii de zi. 
  

Doamna Director BRATU ANGELICA – înlocuitorul de drept al Secretarului 
General al Municipiului Brăila: 

 În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările 
și completările ulterioare, la propunerea Domnului Primar Viorel – Marian Dragomir, se 
suplimentează proiectul ordinii de zi inițial prezentat cu următorul proiect de hotărâre: 
„Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 387/31.08.2020 referitoare la „Stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021”. 
 
 DOMNUL BOȘNEAG SORIN – EUGEN, Președinte de ședință: 
 

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

1) Proiect de hotărâre inițiat Primarul Municipiului Brăila privind: „Modificarea 
anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 387/31.08.2020 referitoare la „Stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021”. 

- Cine este pentru? 
 - Cine se abţine? 

- Cine este împotrivă? 
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Cu 25 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” a domnului consilier Gheorghiță Florin și 1 

abținere a domnului consilier Coman Laurențiu, a fost suplimentat proiectul ordinii de zi. 
Se supune la vot proiectul ordinii de zi modificat: 
- Cine este pentru? 

 - Cine se abţine? 
- Cine este împotrivă? 
Cu 24 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” a domnilor consilieri Gheorghiță Florin și 

Gălbinaș Sorin și 1 abținere a domnului consilier Pascale Mihai – Viorel, proiectul ordinii de zi 
a fost aprobat. 

 
Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal 
Brăila pentru schimbarea temporară a destinației unor imobile, din spaţii de învăţământ în 
structuri medicale cu destinația „Centre de Vaccinare anti – Covid – 19”. 

Președintele de ședință, domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen dă citire proiectului 
de hotărâre. 

 
Discuţii? 
 
Domnul consilier Canciu Cătălin: 
La acest proiect de hotărâre, menționez faptul că nu particip la dezbatere și vot. 
 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Domnule președinte, doamnelor și domnilor, îmi permit o scurtă intervenție.  
Cu toții susținem și ne dorim să ieșim din această perioadă. Ne dorim cu toții să aibă 

loc această vaccinare și să avem un număr cât mai mare de cetățeni imunizați de acest 
virus. 

 Întrucât adresa Instituției Prefectului din data de 02.12.2020 prin care se solicita 
Municipiului Brăila, Orașelor Ianca și Însurăței obligativitatea și urgența organizării unor 
centre de vaccinare, menționând că acestea pot fi săli de sport, cămine culturale, înțeleg că 
nu sunt restrictive. Am citit și adresa Direcției de Sănătate Publică din Brăila prin care erau 
descrise normele de atribuire a acestor spații, precum cabinete medicale cu o suprafață de 
minim 9,00 mp, o boxă de vaccinare de minim 5,00 mp și o sală de asistență. Totuși, este o 
situație temporară, care nu știm când își va înceta efectele, probabil va continua până în 
vară. 

Ce vom face atunci câd se vor relua orele de învățământ?  
În acest sens, doresc să dau citire din adresa nr.4/05.01.2021 a Liceului Tehnologic 

„Anghel Saligny” care, în memoriul justificativ, la punctul IV – „Situația propusă” precizează 
următorul aspect: „Menționăm că, în condițiile reluării activităților didactice fizic, desfășurarea 
orelor de educație fizică și sport, nu s-ar putea desfășura în curtea interioară a liceului 
(aceasta este improprie activităților sportive – este mică, plină de obstacole precum copaci, 
capace de canalizare), aici fiind pericole mari de accidente”. 

Ei bine, trecând la scopul intervenției mele, solicit Primăriei Municipiului Brăila 
identificarea și altor spații, în care să fie organizate aceste centre de vaccinare anti-Covid. 
Suntem pentru înființarea unor astfel centre de vaccinare, suntem pentru vaccinarea 
populației totuși, nu am dori să „păgubim” copiii de aceste spații în care și-ar putea desfășura 
insuficient activitatea de educație fizică. 

Vă mulțumesc! 
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Domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru: 
Ceea ce eu doresc să-i transmit domnului consilier local Gheorghiță Florin, este faptul 

că dânsul este consilier local al Partidului Național Liberal și, din câte știm, tot din partea 
P.N.L., domnul Prim-Ministru este domnul Florin Cîțu. Din câte știm, decizia de a autoriza 
aceste spații pentru vaccinare este a Guvernului. 

Desigur, putem pune la dispoziție și sediul Primăriei pentru activitatea de vaccinare, 
dar în condițiile în care un consilier local al P.N.L. este nemulțumit cu solicitarea venită din 
partea Guvernului, nu văd logica intervenței dumneavoastra. Probabil, acum după sărbători, 
simțeați nevoia de comunicare, probabil nu ați avut conferință de presă la partid. Și eu mi-aș 
dori ca toți locuitorii Municipiului Brăila să primească 1.000.000 de euro cash din partea 
Guvernului Cîțu, pentru a putea trece peste această perioadă mai ușor. 

Nu pot înțelege logica dumneavoastră, atâta timp cât solicitarea vine din partea 
Guvernului României, prin instituțiile pe care le coordonează și aceia, ca să poată da avizul 
de la D.S.P. și de la I.S.U., au considerat că singurele locații pe care le-au putut găsi, sunt 
acele săli de sport, care sunt pe terenurile Primăriei, dar în subordinea Ministerului Educației 
Naționale. 

Dacă un consilier local, membru al unui partid care se află la guvernare este 
nemulțumit de decizia Guvernului, să încerce pe scară ierarhică, nu să veniți să ne spuneți 
să facem ceva contrar solicitărilor venite de la Guvern. 

Vă mulțumesc! 
 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Din păcate, domnule viceprimar, cred că cu bune intenții faceți o dezinformare. 
 
Domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru: 
Eu nu vă permit domnule consilier să faceți o asemenea afirmație. 
 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Vă rog să nu mă întrerupeți. 
 
Domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru: 
Eu pot vorbi concomitent cu dumneavoastră. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
În această situație, sunt nevoit să intervin. Am o rugăminte, cel puțin în adresele 

oficiale venite de la statul roman și mă refer aici la Guvern, indiferent dacă „fluturați” în fața 
camerei nu știu ce hârtii, trebuie să înțelegem cu toții că spațiile respective trebuie să 
îndeplinească niște condiții legate de suprafață, așezare, posibilitate de asigurare a unor 
fluxuri, lucruri care nu s-au realizat în momentul construirii lor și atunci, aceste spații nu 
trebuie să fie alese de domnul consilier Gheorghiță sau de primarul Dragomir. 

Pentru aceste spații se aleg anumite comisii autorizate și abilitate în acest sens, iar 
discuțiile în această ședință trebuie să înceteze, deoarece autorizarea acestor spații se face 
de către I.S.U., de către D.S.P. și de alte instituții, inclusiv de către S.T.S., în ceea ce 
privește montarea unor anumite tipuri de aparaturi, care să permită comunicarea la nivel 
național. 

În concluzie, înainte de a ne da cu părerea în această ședință despre modul în care 
sunt alese aceste spații, vă rog frumos să vă documentați, pentru a nu pune într-o situație 
absolut penibilă instituțiile statului, care nu sunt prezente la această ședință și sunt luate în 
derâdere de anumiți consilieri. 
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DOMNUL BOȘNEAG SORIN – EUGEN, Președinte de ședință: 
Consider că nu mai este cazul să facem alte discuții. Domnule consilier Gheorghiță 

Florin, aveți să mai adăugați ceva nou? 
 

Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Eu sunt de acord cu cele spuse de domnul primar într-o oarecare măsură, dar 

solicităm posibilitatea de a găsi alte spații, precum punctele termice de la CET. Eu cred că 
există posibilitatea identificării și altor spații. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, îmi pare rău că nu ați înțeles. Aceste spații trebuie să 

îndeplinească anumite condiții. Noi am discutat cu reprezentanții tuturor instituțiilor care le 
autorizează, aceasta este concluzia la care s-a ajuns. Să nu credeți că cineva din Primărie 
nu a căutat și alte variante de spații. Dar cele pe care noi le-am analizat, nu îndeplinesc 
condițiile prevăzute în norme. Și atunci, doar aceste 7 locații au îndeplinit condițiile. Într-unul 
dintre ele, în loc de un centru de vaccinare, vor fi două centre de vaccinare, întrucât spațiul 
permite anumite lucruri. Noi aici, aprobăm o listă și sunteți îndreptăți să o votați sau nu. Dar 
repet încă o dată, Primăria, indiferent de ceea ce propune, alte instituții avizează. 

 Spațiile la care dumneavoastră faceți referire, vă precizez faptul că acestea nu ar fi 
fost avizate. 

 
DOMNUL BOȘNEAG SORIN – EUGEN, Președinte de ședință: 

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

Menționăm faptul că domnul consilier local Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila        
nr. 387/31.08.2020 referitoare la „Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 
fiscal 2021”. 

Discuţii? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă” ale domnilor consilieri locali Alexandru 

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

Mai sunt alte discuții? 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Am o rugăminte la dumneavoastră, în special pentru grupul de consilieri P.N.L.  
Doresc pe viitor, să studiați prevederile legale, întrucât este illegal să votați „împotrivă” 

pentru aplicarea legii și vă voi spune de ce. 
Acest ultim proiect de hotărâre nu este emanația Primăriei Brăila, el a fost introdus pe 

ordinea de zi, ca urmare a faptului că, în data de 18.12.2020, Guvernul P.N.L., condus de 
colegii dumneavoastră, a votat legea și a pus în aplicare prin Parlament, Legea nr. 296/2020, 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
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Iar noi, ceea ce astăzi am propus, sunt ad-literam prevederile prevăzute în lege. Vă 

rog ca pe viitor, să nu mai votați împotriva legii, cu atât mai mult când aceasta este adoptată 
de Guvernul dumneavoastră. 

Din punct de vedere al cetățenilor sau a posesorilor acelor mijloace de transport, prin 
această hotărâre a consiliului local care a fost votată astăzi doar de consilierii P.S.D. și 
P.M.P., cetățenii din municipiu care dețin acele mijloace de transport nu vor plăti mai mult, ci 
vor plăti mai puțin la bugetul local, cu aproximativ 3,8%. 

Dar dincolo de aceste cuantumuri legate de sume, cred că ar trebui să analizați mult 
mai mult, deoarece nu știu ce s-ar fi întamplat dacă și consilierii celorlalte partide ar fi votat 
împotriva legii, iar noi nu am fi putut pune în aplicare o prevedere obligatorie prevăzută de 
lege. 

 
Domnul consilier local, Canciu Cătălin: 
Doresc să fac o observație domnule primar. Atâta timp cât ni se cere votul, este 

normal ca acesta să ni-l exprimăm într-un mod cât se poate de liber. Să lăsăm deoparte 
întreaga ceartă pe care ne-o administrați la fiecare ședință de consiliu local municipal. 

Problema stă în felul următor: acest proiect a fost postat pe platformă cu două ore 
înainte de ședință. Doar din întâmplare, cu câteva minute înainte de ședință am deschis 
acest proiect de hotărâre. El trebuie studiat, trebuie analizat și am considerat că această 
modalitate în care nu poți analiza, pentru că timpul este foarte scurt, cel mai indicat era ca 
acest proiect să fi fost postat de aseară, cu 24 de ore înainte, pentru că așa este normal și 
astfel aveam o atitudine în cunoștință de cauză. 

 
Domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru: 
Eu aș dori ca toți colegii să citească Codul administrativ cu privire la termenele de 

transmitere a proiectelor de hotărâri în ceea ce privesc ședințele ordinare, extraordinare și 
cele extraordinare cu convocare de îndată. Ceea ce spune domnul consilier Canciu Cătălin 
este corect, acest proiect s-a făcut rapid pentru că, din păcate pentru noi, Guvernul așa știe 
să își desfășoare activitatea. 

Faptul că dumnealor nu au votat posibilitatea de a scădea taxa pentru mașinile de 
mare tonaj, nu este nici o surpriză. Angajații Primăriei și consilierii locali P.S.D., deoarece i-a 
interesat și-i interesează aceste aspecte care țin de viața cetățenilor au avut un raționament 
logic și rapid și au putut să analizeze acest proiect, în schimb consilierii P.N.L. au nevoie de 
24 de ore pentru analizarea acestui proiect dat în baza unor legi pe care colegii lor le dau în 
Parlament. 

De 4 ani și jumătate dumnealor nu au votat niciodată bugetul Municipiului Brăila, nu au 
votat niciodată o listă de investiții. Nu este nici un fel de surpriză, este pur și simplu politica 
pe care dânșii vor să o ducă. Ei sunt împotriva tuturor, împotriva Corpului didactic și așa cum 
am văzut astăzi, nu sunt în interesul cetățenilor. 

Vă mulțumesc!  
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier Canciu Cătălin, noi am transmis mai demult acest material, dar a 

durat ceva timp până când Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Juridic Contencios 
Administrație Publică Locală le-au vizat și cu atât mai mult, că în această perioadă ne 
pregătim pentru deschiderea anului fiscal și mai sunt și alte activități specifice de pregătit în 
această perioadă. 

Am o rugăminte pentru consilierii de la alte partide, atunci când constată anumite 
lucruri, să ia legătura cu domnul Secretar General sau cu doamna Director a Direcției Juridic 
Contencios Administrație Publică Locală, doamna Bratu Angelica, atunci când domnul 
secretar este în concediu sau în funcție de specificul fiecărui proiect, cu doamna director 
Gurgu Vasilica, care este prezentă aici sau cu ceilalți directori din primărie. 
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Dincolo de orice dispută, trebuie să înțelegem cu toții că, în anumite momente, trebuie 

să punem în practică prevederile legale de îndată, ca urmare a faptului că noi încercăm ca în 
data de 11 ianuarie să deschidem anul fiscal astfel încât, cetățenii să-și poată plăti taxele. 

Ar fi fost penibil ca noi să încasăm mai mult de la anumite persoane și să le dăm banii 
înapoi. Chiar ar fi fost trist să încasăm mai mulți bani de la anumite persoane în mod 
nejustificat. De fapt, aceasta a fost urgența pentru care noi am intrat cu acest proiect de 
hotărâre peste ordinea de zi a acestei ședințe. 

Este adevărat că poate nu ați avut timp să studiați proiectul, dar dacă ne uitam atent în 
raportul de specialitate și am rugat colegii de la juridic să boldeze primele două rânduri, 
tocmai pentru a se înțelege că nu este dorința Primăriei Municipiului Brăila, ați fi observat că 
acest aspect este o obligativitate prevăzută de lege. 
 

Domnul Boșneag Sorin - Eugen, Preşedinte de şedinţă:  
 

Nemaifiind alte probleme, declar închise lucrările şedinţei extraordinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă: Boșneag Sorin - Eugen                         ___________      
 
 
Înlocuitorul de drept al Secretarului General al  
Municipiului Brăila: Bratu Angelica                                                       ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.M./4ex. 


