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O R D I N E A  D E  Z I 
 

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA DIN 
DATA DE 29.01.2021, ORA 1000 

 
 

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții <Adaptarea corpului C1 – 
Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, 
prin amenajarea unei cabine W.C. speciale în cadrul grupurilor sanitare existente>, în 
locația - Brăila, Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr. 182, cu finanțare de la bugetul local.  

 
2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea   

art. 1 din  H.C.L.M. Brăila nr. 710/21.12.2020 referitoare la „Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul 
Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila>”.  

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

art. 1 din  H.C.L.M. Brăila nr. 711/21.12.2020 referitoare la „Aprobarea cofinanțării obiectivului 
de investiții <Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, 
Municipiul Brăila>”.  
 

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea 
ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului „Maria Filotti” Brăila.   
 

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor Brăila, pe anul 2021.  

 
6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din 
cadrul  Poliției Locale Brăila, pe anul 2021.  
 

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din 
cadrul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor, 
pe anul 2021.  

 
8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din 
cadrul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe 
anul 2021.  
 

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din 
cadrul  Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila, pe anul 
2021.  

 



2 
 

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

salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din 
cadrul Serviciului de Utilitate Publică Seroplant, pe anul 2021.  
 

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din 
cadrul Direcției de Asistență Socială Brăila, pe anul 2021.  

 
12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din 
cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, Căminului pentru Persoane 
Vârstnice „Lacu Sărat” și Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel”, pe anul 2021. 

 
13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din 
cadrul Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, 
pe anul 2021.  

 
14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din 
cadrul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pe anul 2021. 

 
15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pe 
anul 2021. 

 
16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din 
cadrul Teatrului de Păpuși Brăila, pe anul 2021.  

 
17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

„Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2020 a măsurilor din Planul de 
Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.   

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

art.1 din H.C.L.M. nr. 141/28.04.2017 referitoare la „Prelungirea duratei de acordare în folosință 
gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a imobilului situat în Brăila, Aleea Narciselor nr.1 Bloc R8, 
Fundației Lumina Brăila”. 

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

sediului social al Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila.  
 
20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea 

H.C.L.M. Brăila nr.121/21.03.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 666/28.11.2019 privind 
“Stabilirea componenței nominale a echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică la nivelul Municipiului Brăila”.  

 
21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de 
întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Direcţiei de Asistenţă 
Socială Brăila.  
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22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al 
Municipiului Brăila pentru anul 2021.  

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

H.C.L.M. Brăila nr. 478/17.09.2020 referitoare la „Aprobarea proiectului <Sprijin la nivelul 
Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-
2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și regenerare urbană> și depunerea acestuia în 
cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. 
„Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, 
POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.  
 

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea 
Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila         
nr. 325/30.09.2011, Subcapitolul G4 -„Parcuri publice, zone de agrement”, poziția nr. 3 și 
completarea acestuia cu poziția nr. 433 la Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și 
parcări” și poziția nr. 20 la Subcapitolul G8 – „Fântâni publice”, ca urmare a finalizării 
obiectivului de investiție ”Centrul de Agrement Faleza Dunării”, conform procesului - verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13856/11.06.2020 și a documentației cadastrale, precum 
și transmiterea unor bunuri în administrare către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și 
Gospodărire Locală Brăila.  

 
25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea 

datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, 
actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 4 din Capitolul G, 
Subcapitolul G10 – ”Cimitire”, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
nr. 16676/25.11.2020.  

 
26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea 

datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic COMPLEXUL REZIDENȚIAL  „SF. 
MARIA” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor 
publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, 
Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 4, conform documentației 
cadastrale. 

 
27) 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, B-dul Dorobanților nr.50, bl. A54 bis, 
parter, atribuit domnului senator ROTARU ION în vederea desfăşurării activităţii, pe durata 
mandatului de parlamentar.  

 
28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atribuirea prin 

încredințare directă, spre închiriere, a spaţiului cu destinația de cabinet parlamentar, aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 62, bl. D, parter, 
domnului deputat POPA ALEXANDRU, în vederea desfăşurării activităţii pe durata 
mandatului de parlamentar.  
 

29) 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, B-dul Independenței nr. 8, bl. B1, et. 1, 
atribuit PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL - Filiala Brăila, în vederea desfăşurării activităţii.             

 



4 
 

 
30) 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. 33, parter, 
atribuit PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ - FILIALA BRĂILA, în vederea desfăşurării 
activităţii.  

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

contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Polonă nr. 18, parter, atribuit 
PARTIDULUI LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE - FILIALA BRĂILA, în vederea 
desfăşurării activităţii.  

 
32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila: 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. 39, subsol, 
parter și etaj, atribuit PARTIDULUI UNIUNEA NAȚIONALĂ pentru PROGRESUL ROMÂNIEI -  
Filiala Brăila, în vederea desfăşurării activităţii.  

 
33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila: Completarea anexei 

nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa 
rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea 
Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice 
Brăila.  
 

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila: Completarea anexei 
nr. 4 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al 
Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații 
comerciale, alte construcții autorizate”.  
 

35) 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”. 

 
36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila: Exprimarea acordului 

Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe 
terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.  

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

contractelor de parteneriat încheiate între Municipiul Brăila, unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Brăila și agenți economici, pentru formarea profesională a 
elevilor prin învățământul dual, pentru anul școlar 2021-2022.  

 
38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform 
procesului-verbal încheiat la data de 21.12.2020 de către Comisia specială de punere în 
aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.  
 

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea 
erorii materiale strecurate la art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 658/26.11.2020 referitoare la 
„Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului 
privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 616,00 mp, indiviz din 4416,00 mp situat în Brăila, 
str. Dorului nr. 55, NCP 72270, societății BEN ELECTROSERV S.R.L., teren pe care se află 
amplasate apartamentul 1 și cabina poartă C2, proprietatea acesteia”. 
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40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea 

erorii materiale strecurate la art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 660/26.11.2020 referitoare la 
„Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului 
privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 50,00 mp indiviz din suprafața de 306,00 mp, situat 
în Brăila, str. Nicolae Iorga nr. 38A, NCP 81842, solicitanților DIMA STELUȚĂ RADIAN și 
DIMA MĂDĂLINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora”. 
 

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea 
erorii materiale strecurate la art. 1,  pct. 1, alin. (1) din H.C.L.M. Brăila nr. 663/26.11.2020 
referitoare la „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”.  

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

dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Tecuci nr. 47A, în suprafaţă 
de 286,00 mp, NCP 72942, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 264/30.09.2008, în favoarea 
domnului DONE CLAUDIU GABRIEL.  
 

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea 
unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea 
Generală a Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila. 
 

44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mare, nr. 37 
(teren St = 188,00 mp + construcția C1, Sc = 188,00 mp), NCP 77063, NCP 77063-C1.  

 
45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 

dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mare nr. 39 
(teren St = 280,00 mp + construcția  C1, Sc = 280,00 mp), NCP 77069, 77069 - C1.  
 

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești,   
nr. 22 (teren în suprafață de 246,5 mp, compus din ½ din Lot 1 în suprafață de 25 mp și Lot 2/1 
în suprafață de 234 mp și construcții în suprafață de 204,2 mp, reprezentând construcția P+E, 
respectiv C2/1 – 93,21 mp, C2/2 – 16 mp, suprafață utilă parter – 72,52 mp, etaj – 90,62 mp; C3 
– 1,78 mp și construcții provizorii C2, C3, C4 și C5 anexe-magazie, în suprafață de 33,98 mp), 
NCP 92417, NCP 92417-C1, NCP 92417-C2 și NCP 11496/2/1.1.  
 

47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației     
nr. 17 - NCP 16957, NCP 16957-C1, NCP 16957-C2.  

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

dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. R.S Campiniu 
nr. 23 (teren St = 1093,00  mp + construcția  C1, Sc = 638,00 mp), NCP 72548, 72548 - C1.  
 

49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. R.S. Campiniu 
nr. 15 (teren în suprafață totală de 165,00 mp + construcțiile C1, C2 și C3 în suprafață 
construită de 247,00 mp) - NCP 90540, NCP 90540 – C1, NCP 90540 – C2, NCP 90540 – C3.  
 
 



6 
 

 
 

50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor       
nr. 18, NCP 89637, 89637 – C1.  
 

51) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: 
Desemnarea reprezentanților unității administrativ–teritoriale – Municipiul Brăila în organele de 
conducere, administrare și control ale Asociaţiei de Cooperare și Parteneriat Local pentru 
Dezvoltarea Stațiunii Lacul Sărat Brăila”. 

 
52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Indexarea, în 

funcție de raportul leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând 
domeniului public al Municipiului Brăila, stabilite prin H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017 și modificate 
prin H.C.L.M. nr. 246/31.05.2018 și H.C.L.M. nr. 19/31.01.2019 și H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020. 

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

licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 78.549,00 mp, situat în Brăila, 
DN 22B – KM 4+520, NCP 91898, în vederea edificării unui obiectiv economic. 
 

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

55) Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției 
acordate în anul 2020, întocmit în baza dispozițiilor art. 21 din H.G.  nr. 1153/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind 
acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care 
înființează și administrează unități de asistență socială. 

 
56) Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav în cursul semestrului II al anului 2020. 
 
57) Alte probleme. 
 
 

 
P R I M A R, 

 
VIOREL – MARIAN DRAGOMIR 

 
 
 

                 REDACTAT 
SECRETAR GENERAL, 

 
               ION DRĂGAN 


