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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare, cu convocare de îndată a  
Consiliului Local Municipal Brăila 
 din data de 11.02.2021, ora 09:00  

 
 
 
  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul 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. 422/10.02.2021, a fost convocată de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Municipal Brăila. 
 Prin H.C.L.M. Brăila nr. 57/29.01.2021 a fost ales ca preşedinte de şedinţă pentru luna 
februarie 2021, domnul consilier local municipal Canciu Cătălin, pe care îl invit să preia 
lucrările ședinței de astăzi. 
 

Domnul Canciu Cătălin, 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 25 consilieri, din totalul celor 27 de consilieri, lipsesc motivat 
domnii consilieri Coman Florin și Rădulescu Daniela - Elena, şedinţa fiind legal constituită. 

Doamnelor şi domnilor consilieri, aşa cum aţi luat la cunoştinţă prin convocarea făcută, 
vă propun spre aprobare proiectul ordinii de zi. 

Sunt obiecţii sau propuneri la ordinea de zi? 
Supunem la vot proiectul ordinii de zi: 
 
Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

măsurilor necesare operaționalizării (organizării și funcționării) centrelor de vaccinare 
împotriva COVID-19 organizate de către autoritatea locală la nivelul Municipiului Brăila. 

- 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: Aprobarea măsurilor necesare operaționalizării 
(organizării și funcționării) centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către 
autoritatea locală la nivelul Municipiului 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. 
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Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Am dorit să am o intervenție la final pentru că acest subiect a fost unul de interes 

public. Primăria Municipiului Brăila în colaborare cu celelalte instituții, care au atribuții în 
acest domeniu, s-au ocupat de amenajarea celor 12 centre de vaccinare de pe teritoriul 
municipiului Brăila. În data de 7 ianuarie am trimis documentația către Ministerul Educației și 
în 10 februarie am primit avizul favorabil. În momentul de față, din informațiile pe care le 
deținem în urma ședinței de ieri de la Prefectură, în municipiul Brăila s-a alocat un număr de 
vaccinuri aferent unui singur centru. Pe măsură ce vor fi alocate și alte doze suplimentare de 
vaccin vor fi deschise și celelalte centre din municipiul Brăila, iar acest lucru va fi comunicat 
de către Prefectură, ISU și DSP. Cert este că prin aprobarea acestui proiect de hotărâre 
Primăria Municipiului Brăila, prin Serviciul Public de Asistență Medicală și Administrare a 
Creșelor va putea să preia și personalul care va asigura funcționarea acestor centre, din 
momentul în care vor exista aceste vaccinuri.  

Vreau să vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră și în mod special celor de la 
școlile respective, care un timp vor avea activitatea restricționată în sălile de sport în care se 
va face vaccinarea.    

 
Domnul Canciu Cătălin, Președinte de ședință: 
Nemaifiind alte probleme, declar închise lucrările şedinţei extraordinare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


