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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila  
din data de 29.03.2021, ora 10:00 

 
  

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Doamnelor şi Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și 
alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila             
nr. 1025/25.03.2021, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal 
Brăila. 

Doamnelor şi Domnilor consilieri, 
Conform art. 138 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, un exemplar din procesul – verbal al ședinței 
ordinare din data de 25.02.2021, a fost pus la dispoziţia dumneavoastră pe platforma 
http://clm.primariabr.ro/, în vederea lecturării conţinutului, iar în urma verificării acestuia    
s-a constatat că nu au fost primite observaţii, drept pentru care vă supun spre aprobare 
procesul – verbal menţionat anterior. 
 - Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu 25 de voturi ”pentru” procesul – verbal menționat anterior a fost aprobat.  
 
Prin H.C.L.M. Brăila nr. 103/25.02.2021 a fost ales ca preşedinte de şedinţă pentru 

luna martie 2021, domnul consilier local municipal CARANICA GEORGE - MARIUS, 
pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor ședinței de astăzi. 

 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Doamnelor şi domnilor consilieri, domnule Primar, stimaţi invitaţi 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, lipsește motivat 
domnul consilier Sarafolean Coman, iar domnul consilier Coman Florin se va conecta 
puțin mai târziu, astfel 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. 

 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul 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 7 noi proiecte de 
hotărâre, respectiv: 

 
1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare 
și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Municipiul Brăila>, conform 
devizului general actualizat aferent proiectului tehnic; 

 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

http://clm.primariabr.ro/
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Cu 18 voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 
Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Proiect 

de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea cofinanțării 
obiectivului de investiții <Consolidare și   reabilitare corp A și B Liceul Teoretic 
„Panait Cerna”, Municipiul Brăila>; 

 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 18 voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 

Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, cu privire la trecerea unor terenuri 
care sunt afectate de lucrări pentru relocări rețele electrice și de telecomunicații, în 
vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste 
Dunăre în zona Brăila”, din proprietatea publică a Municipiului Brăila, în proprietatea 
publică a Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A; 
 

Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 772/21.12.2020  
referitoare la „Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru 
clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 41, evidențiată la rolul fiscal  
nr. 1086351, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.” 

 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, Calea Galați nr. 5 

 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 
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 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Golești nr. 33. 

 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Frumoasă nr. 38. 
 

Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 

 De asemenea, vreau să fac o precizare privind proiectul ordinii de zi. Au fost făcute 
completări referitoare la proiectul de la nr.7 unde a fost înlocuită anexa cu statul de funcții, 
la proiectul de la punctul 25, unde a fost trecută în titlu sintagma ”exclusiv obiectiv 
economic”, așa cum prevede raportul și art.1, iar la punctul nr.50 au fost trecuți în proiectul 
de hotărâre și membrii supleanți. Toate aceste modificări au fost puse la dispoziția 
dumneavoastră pe platforma clm.primariabr.ro. 

 

Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Supunem la vot ordinea de zi cu precizările menționate: 
 
1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE 
BRĂILA, pe anul 2021.  
 

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului de producere a materialului 
dendrofloricol și administrare a spațiilor verzi din Municipiului Brăila.  

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

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Reabilitare 
curte interioară – Colegiul Național Pedagogic „DUMITRU PANAITESCU 
PERPESSICIUS” Brăila» - cu finanțare de la bugetul local.  

 
4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
instalații de încălzire la Grădinița cu Program normal nr. 30”, Strada Ulmului nr. 5, 
structură a Grădiniței cu program prelungit nr. 8, cu finanțare de la bugetul local.  
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5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Instalație 
hidranți interiori și grup de pompare – Grădinița nr. 49”, Strada Zidari, nr. 2A, Brăila, 
cu finanțare de la bugetul local.  
 

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public pe 
Aleea Culturii, parcarea în curtea interioară a blocurilor 10, 17, 18; Cartier Obor, Aleea 
Lalelelor, inclusiv aleea pietonală situată între blocurile S și D2; Strada Comunarzi, aleea 
dintre blocurile A38 și A35; Aleea Învățătorilor nr. 3, în curtea interioară a blocului O2; 
Șoseaua Buzăului nr. 22, în curtea interioară a blocului A23; Careu Parc Monument Lot 
1(Sala Polivalentă); Careu Parc Monument Lot 2 (Zona fitness); Cartier Hipodrom, Aleea 
Policlinicii, bloc G15 (spațiu de joacă); Cartier Hipodrom, Aleea Trandafirilor, bloc C5 
(spațiu de joacă); Cartier Obor, bloc R7 (spațiu de joacă); Comuna din Paris nr. 93, lângă 
Casa de Cultură Nedelcu Chercea (spațiu de joacă); Piața Dorobanților nr. 2 bis, în curtea 
interioară a blocului 25 B, Municipiul Brăila”.             
 

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 
privind:Modificarea ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII și a NUMĂRULUI DE 
PERSONAL pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila și al 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, cu încadrarea în 
numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică.  

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

Modificarea temporară a Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de 
Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.  

 
9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D – 
„Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, pozițiile nr. 119,  
nr. 129, nr. 141, nr. 143, nr. 146, nr. 148, nr. 150, nr. 156, nr. 167, nr. 168, nr. 169, nr. 
172 și nr. 180, conform documentațiilor cadastrale și a rapoartelor de evaluare.  
 

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Completarea Capitolului G, Subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, aflat în 
Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
325/30.09.2011 și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 167/29.06.2015 cu noi poziții, ca 
urmare a finalizării investiției „Extindere sistem de iluminat public (…)”, conform procesului 
– verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 24191/15.09.2020.  

 
11) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: 

Acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Dumitrescu Ion pentru reabilitarea parțială a 
imobilului situat în str. Prahovei, nr. 47, afectat de incendiul care a avut loc în data de 
26.01.2021.  
 

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea amplasării statuii „Valurile Dunării” și a platformei de expunere, pe locația 
situată în Brăila, Aleea Parcului, în fața Bazinului Olimpic de Înot.  

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

Aprobarea perfectării unui contract de tranzacție între MUNICIPIUL BRĂILA  și CELHART 
DONARIS S.R.L. cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile „ 
Bază sportivă Grădina Mare Brăila” și teren în suprafață de 5.705,31 mp aferent stației de 
tratare a apei amplasate pe platforma Chiscani.  
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14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Modificarea inventarului domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
325/30.09.2011, prin transferarea bunului public denumit generic „Piața Călărași IV”, din 
Capitolul G, Subcap. G1 „Piețe și bazare”, poziția nr. 14, la Subcap. G6 „Spații verzi, locuri 
de joacă și parcări”, poziția nr. 445 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de 
Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila.  

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

Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 556/30.09.2019, referitoare la „Exprimarea 
acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru vânzarea construcțiilor edificate pe 
terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003”.  

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

Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea 
dreptului de a executa rețele subterane, solicitantei Societatea Distribuție Energie 
Electrică S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.  

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

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”. 

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

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.  
 

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparţine domeniului public al 
Municipiului Brăila, în vederea amplasării unei terase cu caracter permanent în fața 
spațiului comercial.  
 

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de 
construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului 
Brăila. 
 

21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al 
Municipiului Brăila.  

 
22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Modificarea art.2 din H.C.L.M. Brăila nr. 151/30.07.2004 referitoare la „Trecerea din 
administrarea DIRECŢIEI SERVICIILOR PUBLICE BRĂILA, în administrarea 
CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA a imobilului situat în Brăila, Bulevardul 
Alexandru Ioan Cuza nr.134, în vederea desfăşurării activităţii de către <Serviciul de 
Transport Public Local de Călători>, <Direcţia de Asistenţă Socială>, <Biroul de 
Autoritate Tutelară> şi <Compartimentul de Arhivă a Consiliului Local Municipal 
Brăila>”.  
 

23) 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”.  
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24) 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 22.03.2021 de către Comisia 
specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.  

 
25) 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, situat în Brăila, Calea 
Călărașilor nr. 220, în suprafață de 45054,00 mp, din care suprafața de 37475,00 mp loturi 
construibile, exclusiv pentru edificarea unui obiectiv economic, iar suprafața de 7579,00 
mp pentru crearea căilor de acces și a utilităților aferente. 

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

dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Someșului nr. 18, în 
suprafaţă de 170,00 mp, NCP 78120, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 344/27.09.2010 în 
favoarea domnului ION IUSTIN MARIAN.  

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

dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila,  str. Constantin Berlescu nr. 
6, în suprafaţă de 258,00 mp, NCP 14077, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 
257/27.08.2004 în favoarea domnului MUSTAȚĂ LIVIU RĂZVAN.  

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

dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 7, în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95266, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 549/06.10.2020 în 
favoarea doamnei POPA VERONICA.  

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

dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 7, în 
suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80234, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 562/06.10.2020 în 
favoarea domnului VÎRLAN PETRUȘ.  

 
30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, str. Cetății, nr. 15, conform Legii 
nr. 112/1995, coroborată cu Legea nr. 10/2001.  

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

Aprobarea vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, str. Rahovei nr. 216, conform Legii 
nr. 112/1995, coroborată cu Legea nr. 10/2001.  

 
32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, 
scara 1, etaj 2,       ap. 11.  

 
33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, 
scara 1, etaj 3,      ap. 13.  

 
34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, 
scara 2, etaj 3,  ap. 31.  

 
35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 62.  
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36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 94.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, B-dul Independenței nr. 128 (c/c str. 1 Decembrie 1918). 

 

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Belvedere nr. 2.  

 
39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Brașoveni nr. 30A.  

 
40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Dumbrava Roșie nr. 34E, parcela 1.  

 
41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Dumbrava Roșie nr. 34F.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, Fundătura Mărfurilor nr. 3.  
 

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, B-dul Panait Istrati nr. 25bis.  

 
44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Zidari nr. 30.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Zidari nr. 34.  

 
46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 

Brăila, str. Școlilor nr. 11. 
  
47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Construire Hală P+1E și 
Împrejmuire”, la adresa din Municipiul Brăila, str. Moldovei nr.75, inițiat de societatea 
ELCOMOD CONTROL S.R.L.  
 

48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea punerii în executare a dispozitivului Hotărârii Civile nr. 430/Fca/2019, 
pronunțată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 1571/113/2018, referitor la soluționarea 
notificărilor nr. 1685/17.02.2017 și nr. 5078/09.05.2018, formulate de UAT Comuna 
Chiscani.  
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49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Brăila 
în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI 
TÂRGURILOR S.A Brăila.  

 
50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei 
comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui teren, în suprafață de 1.360 mp, situat în 
perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” 
Brăila.  
 

51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare 
și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Municipiul Brăila>, conform 
devizului general actualizat aferent proiectului tehnic. 

 
52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Actualizarea cofinanțării obiectivului de investiții <Consolidare și   reabilitare corp A și B 
Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Municipiul Brăila>. 

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

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, cu privire la trecerea unor terenuri 
care sunt afectate de lucrări pentru relocări rețele electrice și de telecomunicații, în 
vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste 
Dunăre în zona Brăila”, din proprietatea publică a Municipiului Brăila, în proprietatea 
publică a Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 

 
54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 772/21.12.2020  
referitoare la „Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru 
clădirea situată în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 41, evidențiată la rolul fiscal nr. 
1086351, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită”. 

 
55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, Calea Galați nr. 5. 

 
56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Golești nr. 33. 

 

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Frumoasă nr. 38. 
 

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

 
59) Raportul Primarului Municipiului Brăila privind starea economică, socială 

şi de mediu a Municipiului Brăila, precum şi activitatea desfăşurată în anul 2020. 
 

60) Alte probleme. 
 

- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.  
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Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 

inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2021. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Noi, grupul consilierilor liberali, nu vom vota acest proiect dintr-o motivație foarte 

clară, aceea că veniturile totale ale Zonei Libere sunt de 4841 de mii de lei și nu cresc în 
următorii ani, dar în schimb au crescut foarte mult cheltuielile totale, în valoare de 4595 de 
mii de lei. Cu alte cuvinte rolul Zonei Libere, acela de a atrage capital străin și a 
reprezenta venituri pentru bugetul local al Brăilei, a dispărut. Din acest motiv noi nu vom 
vota acest proiect. 

 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Este o abordare total deplasată și greșită. Zona Liberă a concesionat terenul din 

perimetrul II, care a stat gol zeci de ani de zile. Acolo s-a solicitat deja certificatul de 
urbanism pentru un parc industrial, iar toate lucrurile menționate anterior au dispărut prin 
această afirmație. De asemenea, poate ați observat că pe ordinea de zi au fost foarte 
multe licitații organizate de Zona Liberă Brăila, prin care terenurile care stăteau 
abandonate de ani de zile au fost concesionate, dar acest lucru nu contează în opinia unor 
consilieri. Pe acele terenuri, în următoarea perioadă, se vor dezvolta afaceri ale unor 
societăți private, inclusiv parcul industrial Brăila.    

 

Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Doresc să-l rog pe domnul Primar să nu facă aprecieri asupra spuselor mele. Eu 

vreau să spun că dorim să vedem că aceste investiții se materializează. Dacă ne uităm în 
buget și pe predicția pe următorii ani veniturile nu cresc absolut deloc.   

 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Atât timp cât ați menționat ceva public nu puteți să îmi cereți să nu comentez 

afirmațiile dumneavoastră total eronate. 
 

Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Doresc să vă informez că și domnul consilier Coman Florin s-a alăturat ședinței. 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 19 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: Aprobarea indicatorilor de performanță ai 
serviciului de producere a materialului dendrofloricol și administrare a spațiilor verzi din 
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.  
 

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții «Reabilitare curte interioară – Colegiul Național 
Pedagogic „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” Brăila» - cu finanțare de la 
bugetul local. 
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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 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalații de încălzire la Grădinița 
cu Program normal nr. 30”, Strada Ulmului nr. 5, structură a Grădiniței cu program 
prelungit nr. 8, cu finanțare de la bugetul local. 

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 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții „Instalație hidranți interiori și grup de 
pompare – Grădinița nr. 49”, Strada Zidari, nr. 2A, Brăila, cu finanțare de la bugetul 
local. 

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: Aprobarea documentației tehnico – 
economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 
investiții „Extindere sistem de iluminat public pe Aleea Culturii, parcarea în curtea 
interioară a blocurilor 10, 17, 18; Cartier Obor, Aleea Lalelelor, inclusiv aleea pietonală 
situată între blocurile S și D2; Strada Comunarzi, aleea dintre blocurile A38 și A35; Aleea 
Învățătorilor nr. 3, în curtea interioară a blocului O2; Șoseaua Buzăului nr. 22, în curtea 
interioară a blocului A23; Careu Parc Monument Lot 1(Sala Polivalentă); Careu Parc 
Monument Lot 2 (Zona fitness); Cartier Hipodrom, Aleea Policlinicii, bloc G15 (spațiu de 
joacă); Cartier Hipodrom, Aleea Trandafirilor, bloc C5 (spațiu de joacă); Cartier Obor, bloc 
R7 (spațiu de joacă); Comuna din Paris nr. 93, lângă Casa de Cultură Nedelcu Chercea 
(spațiu de joacă); Piața Dorobanților nr. 2 bis, în curtea interioară a blocului 25 B, 
Municipiul 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.  

 

 Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea ORGANIGRAMEI, 
STATULUI DE FUNCȚII și a NUMĂRULUI DE PERSONAL pentru Aparatul de 
Specialitate al Primarului Municipiului Brăila și al Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Brăila, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru 
instituția publică. 

Discuţii? 
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Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Aș vrea să înțeleg de ce la Compartimentul de Implementare Proiecte toate 

posturile sunt vacante. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
La Primăria Municipiului Brăila sunt aproximativ 50-60 de locuri vacante în 

momentul de față, deoarece noi am considerat că am absorbit un procent mai mare de 
fonduri europene decât cel alocat Primăriei Municipiului Brăila și alte comentarii nu își au 
sensul.  

Pot să vă spun fiecare axă în parte și am să vă citesc un document. Așa cum este 
postat și pe site-ul Regiei de Dezvoltare Regională la axa 4.1 suma alocată Municipiului 
Brăila este de 30.900.000 de euro, iar suma contractată de Municipiul Brăila este de 
71.769.000 de euro, ceea ce reprezintă un procent al sumelor atrase de 232,5%. La axa 
4.2 suma alocată Municipiului Brăila este 5.747 de mii de euro, iar suma contractată este 
de 5.782.000 de euro ceea ce înseamnă un procent de 100,62% de sume contractate. La 
axele 4.4 și 4.5, pe învățământ, suma alocată este de 2.100.000 de euro, iar suma 
contractată este de 3.615.000 de euro, ceea ce reprezintă un procent de sume atrase de 
Municipiul Brăila, în baza contractelor deja semnate, de 172,18%. În momentul de față 
vom discuta de alte angajări la Primăria Municipiului Brăila doar dacă va fi cazul. Nu ne 
propunem să cheltuim toți banii Primăriei Municipiului Brăila pe salarii, ci vrem să-i dăm pe 
investiții în municipiu.  

 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Întrebarea mea nu era legată de câți bani a absorbit din fonduri europene, ci de ce 

la un compartiment important, acela de implementare a proiectelor, nu există niciun 
angajat, toate posturile fiind vacante.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Având suficienți angajați la Primăria Municipiului Brăila, pentru a implementa 

proiectele. 
 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
În momentul în care v-am spus să fie ajutați proprietarii din zona veche a orașului, 

pentru a îmbunătăți fațadele, prin accesarea de proiecte europene, mi-ați spus că nu aveți 
personal suficient pentru a realiza acest lucru.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule Canciu, niciodată nu am spus acest lucru. V-am explicat atunci, dar cred 

că nu ați înțeles, că Primăria nu poate accesa în locul proprietarilor privați fonduri 
europene pentru realizarea lor. V-am întrebat și vă întreb și acum: care este ghidul care 
permite Primăriei Municipiului Brăila, în momentul de față, să acceseze fonduri europene 
pentru reabilitarea clădirilor private? Dacă dumneavoastră îmi dați un asemenea ghid și un 
exemplu atunci o să discutăm, dar înainte de a face orice tip de afirmații vă recomand să 
vă interesați, pentru a nu vă face de râs cu niște lucruri, care nu sunt nici măcar existente 
în legislația de față.   

 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Nu, domnul Primar, nu mă fac de râs. Se poate realiza un parteneriat între 

dumneavoastră, autoritate locală, și proprietar.  
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Vă rog să nominalizați ghidul de finanțare europeană care permite acest lucru și noi 

îl punem în practică, dar înainte de a face afirmații vă rog frumos documentați-vă. 
 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Cu siguranță Primăria ar putea realiza consiliere pentru acești proprietari. 
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Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
V-am mai spus și vă repet: oamenii nu se blochează la Primărie, ci la Comisia de 

cultură, care este în subordinea Ministerului Culturii. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
În primul rând Direcția de Strategii are în prezent aproape 20 de angajați, deci nu 

se pune problema de personal în acest compartiment. Acordarea unei consultanțe 
proprietarilor de imobile din centrul istoric, de către Primăria Municipiului Brăila, se poate 
realiza în baza unui parteneriat, așa cum a spus domnul consilier, dar produce efecte 
juridice, în sensul că Primăria, în calitate de consultant, își asumă implementarea de 
fonduri europene pentru niște imobile care nu-i aparțin și utilizând personal plătit din bani 
publici. Ghidul nu prevede acest aspect pentru UAT- uri și nu prevede o posibilitate pentru 
cetățeni pentru a-și reabilita construcțiile. Întregul ghid de finanțare POR 2014 – 2020 
prevede alte obiective de investiții, cum ar fi reabilitarea infrastructurii rutiere, reabilitarea 
infrastructurii de transport călători, zone verzi, școli, grădinițe, licee cu program de 
școlarizare în anumite meserii, dar nu prevede o asemenea posibilitate de investiții. 
Domnul Canciu consideră că primăriile ar trebui să se implice în absolut orice, depășind 
cadrul legal de atribuții pe care acestea le manifestă. Ceea ce pot să vă spun este că în 
momentul actual Primăria Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, a depus proiecte 
pentru finanțare europeană, a semnat contracte ce depășesc suma alocată pe municipiu, 
a oferit consultanță în vederea implementării fondurilor europene pentru aceste imobile din 
centrul istoric. Agenția pentru Dezvoltare Regională le organizează în mod regulat. 
Consultanța este una eligibilă pe fonduri europene și în momentul în care va apare un ghid 
al solicitantului care va permite ca aceștia să primească bani pentru a reabilita imobilul 
proprietate personală, vor putea să-și angajeze un consultant, care va fi plătit din fonduri 
europene și care își va asuma în totalitate acel proiect. Noi, în momentul actual, ceea ce 
investim o facem în beneficiul cetățeanului, dar nu pe proprietatea privată a cuiva. Eu 
înțeleg de ce domnul Canciu face aceste confuzii: pentru că dumnealui este un simplu 
profesor de geografie, iar în momentul în care încearcă să vadă și dincolo de gard evident 
că sunt anumite carențe, pe care le are, așa cum și noi, care suntem de alte profesii, nu 
ne exprimăm opinii în ceea ce înseamnă economic sau ceea ce înseamnă geografie. 

Noi toți ar trebui să înțelegem un singur lucru: atenția asupra problemei actuale, 
atât din punct de vedere economic, dar și social, este foarte ușor dată la o parte și 
mascată de către domnul consilier Canciu, care consideră că Primăria Municipiului Brăila 
trebuie să ofere consultanță beneficiarilor privați. Înțeleg că poate dumnealui are o clădire 
în centrul istoric și dorește să o reabiliteze pe fonduri europene, dar nu știe cum. Îl îndrum 
către Agenția pentru Dezvoltare Regională să discute cu colegii de acolo. Vă mulțumesc! 

 
Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
În legătură cu numărul de posturi: cele 10, la care face referire domnul consilier 

Canciu, sunt posturi vacante, pentru că în acest moment, la valoarea și numărul de 
proiecte pe care îl avem, colegii care lucrează la Direcția de Strategii sunt suficienți ca 
număr și calificare, astfel putem să ducem la bun sfârșit proiectele pe care ni le-am sumat 
peste valoarea alocată, prin ghidurile de finanțare.  

În ceea ce privește cel de-al doilea comentariu al domnului consilier Canciu, vis-a-
vis de colaborarea Primăriei cu zona privată, pentru reabilitarea clădirilor din municipiu, în 
special al celor din centrul vechi, noi am avut astfel de încercări, dar nu s-au putut duce la 
bun sfârșit acele propuneri ale noastre tocmai pentru că proprietatea primăriei și cea 
privată nu au reprezentat un criteriu de calificare al proiectelor noastre. Dacă vom avea în 
noile ghiduri de finanțare astfel de soluții cu siguranță suntem capabili pentru a avea astfel 
de proiecte, dar în acest moment nu avem o astfel de posibilitate. 
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Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Ca să revin la cele spuse de domnul Primar și de doamna Viceprimar înțeleg că 

Municipiul Brăila a atras mai multe fonduri europene, astfel încât nu mai avem nevoie de 
fonduri europene, acesta fiind motivul pentru care posturile sunt vacante. Avem suficiente 
proiecte și nu mai avem nevoie de fonduri europene. Este corect ceea ce am spus? 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, mi se pare penibil din partea dumneavoastră să răstălmăciți 

cuvintele mele. Eu v-am spus foarte clar că în momentul de față Primăria a depus proiecte 
și a absorbit mai mult decât ni s-a alocat. Aștept acum ca Guvernul ăsta al dumneavoastră 
să taie sumele din invidie, pentru că Brăila a absorbit mai mult. Să nu-mi mai răstălmăciți 
niciodată cuvintele, pentru că nu vă permit așa ceva! Eu nu am spus niciodată că nu avem 
nevoie de fonduri europene, așa cum vă permiteți dumneavoastră să faceți afirmații în 
numele meu. Vă recomand ca niciodată să nu mai interpretați cuvintele mele într-un mod 
atât de josnic, pentru că eu nu-mi permit să răstălmăcesc cuvintele dumneavoastră. Eu v-
am spus foarte clar pentru ce s-au alocat fonduri europene. Cel mai important este faptul 
că în viitor, atunci când se vor deschide alte axe de finanțare, vom depune noi proiecte. 
Deocamdată Municipiul Brăila nu mai are pe ce să mai depună, deoarece s-a încheiat 
perioada. Dumneavoastră ar trebui să știți acest lucru când exprimați așa ceva. 

În ceea ce privește propunerea dumneavoastră vă fac eu o contrapropunere, că tot 
aveți Guvern. Vorbiți dumneavoastră cu cei de la Ministerul Dezvoltării și Ministerul 
Fondurilor Europene și includeți ca în viitoare ghiduri de finanțare primăriile să poată să 
participe împreună cu proprietarii privați la reabilitarea clădirilor din centrele istorice. Vă 
provoc să faceți acest lucru. Dacă doriți sunt dispus să semnez alături de dumneavoastră 
un memoriu către Guvern, ca să permită primăriilor să reabiliteze din fonduri europene 
clădiri proprietate privată. Semnați așa ceva? Aprobă Guvernul dumneavoastră acest 
lucru, care va fi penalizat la primul control al Curții de Conturi? Sau doar vorbim ca să 
treacă vremea în ședințele de consiliu local, fără să vă informați în prealabil? În cursul 
acestei săptămâni o să vă trimitem un astfel de memoriu, pe care vreau să văd dacă îl 
semnați. Bineînțeles că puteți să adăugați și dumneavoastră completări la varianta pe care 
noi o vom întocmi în acest sens.  

Și să nu-mi mai răstălmăciți niciodată cuvintele, pentru că nu vă permit așa ceva! 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Domnule Primar, vă rog nu vă enervați. Este evident că pentru a putea să înțeleagă 

trebuie să facem o schemă și o să ne ocupăm de acest lucru. Deja am luat un pix și o 
foaie și încerc să desenez pentru a putea să înțeleagă. Nu este normal să răstălmăcim 
cuvintele, așa cum a spus și domnul Primar. Este evident că capacitatea de înțelegere a 
dumnealui este una diminuată. Cert este că această glumă de Guvern, care de un an și 
ceva se află în Palatul Victoria, nu este capabil să finalizeze licitația pentru mijloace de 
transport, însemnând tramvaie, unde Primăria Municipiului Brăila a achiesat să participe. 
S-a reluat de 2-3 ori, iar în momentul de față este în aceeași situație. Actualul Guvern nu 
este capabil nici în condițiile în care se face o achiziție centralizată la nivel de București. În 
schimb domnul consilier, căruia îi voi transmite prin fax schema respectivă desenată, ca 
să poată să înțeleagă, aduce în discuție niște considerente care nu există, în sensul că 
Primăria Municipiului Brăila, așa cum a spus și domnul Primar, a accesat fonduri 
europene, contractele au fost semnate și în momentul de față au început lucrările. Sigur că 
dumnealui are de la partid ordinul de a discuta doar despre fonduri europene. Problema 
este că cei de la partid au ales persoana greșită, pentru că este evident că dumnealui nu 
are capacitatea de a discuta despre așa ceva. Eu zic că ne pierdem timpul. Haideți să 
votăm, pentru că așa este democratic.    

 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Rugămintea mea este să vă abțineți pe viitor la astfel de evaluări. Nu sunteți nici în 

măsură și nu aveți nici capacitatea necesară să evaluați performanțele unui om. Îmi cer 
scuze, dar înțelegerea aceasta a fost, dar v-aș ruga să vă abțineți să mai jigniți. Nu este 
demn de un astfel de cadru să vă adresați cu astfel de cuvinte. 
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Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Îi accept domnului Gheorghiță scuzele pentru interpretarea cuvintelor mele și sunt 

convins că nu o să o mai faceți pe viitor. Aș vrea să închidem divergența. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
În primul rând nu am de ce să îmi cer scuze pentru un lucru pe care l-am spus, 

întrucât sunt îndreptățit să fac aceste remarci, cu privire la accesarea fondurilor europene, 
deoarece înainte de a fi Viceprimar timp de 7 ani de zile am semnat tot ce înseamnă 
finanțare pe regiunea de sud-est pe POR 2007-2013. Eu nu am adus niciun fel de jignire 
când am spus unui om că nu se pricepe la un anumit aspect. Cu privire la ceea ce a spus 
domnul consilier el jignește prin modul în care răstălmăcește cuvintele. În momentul de 
față v-am spus foarte clar că nu aveți nicio capacitate pe fonduri europene, nu cred că ați 
semnat sau implementat vreun proiect și nu cred că știți bazele fundamentale ale ghidului 
de finanțare. Cu toate astea discutați de parcă ați fi un foarte mare înțelept. Trebuie să 
discutăm din perspectiva abilităților pe care le-am dobândit în timp. Dumneavoastră pe 
fonduri europene sunteți zero.  

 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Domnule președinte, atitudinea domnului Jantea este ieșită din orice cadru. În 

primul rând nu știe să se adreseze colegilor sub forma educată a adresării. Haideți să 
limităm astfel de discuții la ceea ce avem de făcut. Nu ne ține domnul Jantea, minute în 
șir, apologii despre nimic.  

 
Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Referitor la acest proiect, cât și la primul, noi ne-am întâlnit și în ședințe de comisii. 

Am rugămintea ca orice observație sau problemă să fie clarificată în comisii. Ne-am 
întâlnit și nu am avut niciun fel de observații. Dacă ne întâlnim în comisii haideți să le 
clarificăm. Vă rog frumos! Vă mulțumesc! 

 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Domnule Președinte, eu am ridicat mâna și nu mi-ați dat posibilitatea să intervin. 

Asta m-a deranjat.  
 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Nu a apărut în aplicație. 
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Am ridicat mâna. Aș avea o întrebare pentru domnul Primar. Cine se ocupă de 

reabilitarea clădirilor unde își desfășoară activitatea secțiile financiare ale Municipiului 
Brăila? 

 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, suntem în procedura de vot. Atunci când intrăm în procedura de 

vot nu mai putem să reluăm discuția pe proiectul de hotărâre. 
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Domnule Secretar, am ridicat mâna. 
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Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Noi nu am văzut acest lucru pe ecran. Toți colegii dumneavoastră au luat cuvântul. 

Haideți să închidem procedura de vot și răspunsul va veni după aceea. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
După ce închidem procedura de vot îi voi răspunde domnului consilier. 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Vreau să închidem procedura de vot pentru că afectăm legalitatea. Vă rugăm să 

lăsați mâna ridicată, pentru că noi nu am anulat niciodată. Chiar doresc ca toată lumea să-
și spună punctul de vedere în mod democratic. 

 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Sunt probleme tehnice și din această cauză. 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Am telefonul aici și puteți posta și pe grup. Vă rog să votați. 
 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Cu 19 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. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, întrebarea dumneavoastră nu face obiectul proiectului de 

hotărâre respectiv, dar din respect pentru ceilalți consilieri care asistă și să nu credeți 
cumva că ocolesc vreun răspuns o să vă informez că ceilalți consilieri din mandatul 
anterior au votat reabilitarea fostului liceu Brâncuși, unde se va muta tot ce înseamnă taxe 
și impozite. În bugetul de anul trecut, pe care dumneavoastră nu l-ați votat, erau și sumele 
incluse pentru acest lucru. Acum acolo se lucrează și până la finele acestui an clădirea 
respectivă va fi gata și tot ceea ce înseamnă taxe și impozite locale se va muta într-un 
sediu nou. Până atunci să nu uitați că toate taxele și impozitele se pot plăti și online, 
tocmai pentru ca cetățenii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze și să stea la rând la sfârșit 
de lună. Sunt convins că și dumneavoastră alături de alți mulți cetățeni v-ați plătit taxele 
online. 

 

Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
 Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea temporară a Organigramei 
și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Având în vedere că suntem în plin val 3 de pandemie nu cred că este necesară 

reducerea paturilor de la 100 la 29. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Paturilor la ce? Care paturi? 
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
De la spitalul Sf. Pantelimon.  
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nu se pierd paturile, domnule consilier.  
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Eu așa am citit acolo. 
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Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nu pierdem niciun pat. Citiți-mi și mie unde se reduc paturile la spitalul Sf. 

Pantelimon. Ați întrebat la comisie acest lucru? L-ați întrebat pe domnul Criță și v-a spus 
că se reduc paturile de la spitalul Sf. Pantelimon? Eu am deschis proiectul acum și vă rog 
să-mi spuneți unde scrie acest lucru. Spitalul nu pierde niciun pat. Este vorba despre 
altceva, dar o să vă las pe dumneavoastră să-mi răspundeți. Eu știu de unde a plecat 
confuzia respectivă, dar vă las, pentru că ați luat cuvântul. Din acest motiv a sugerat 
doamna Viceprimar ca atunci când există astfel de confuzii să solicitați un punct de vedere 
de la direcția care coordonează spitalul respectiv sau chiar e la conducerea spitalului. Am 
să îi rog pe ceilalți consilieri să aibă răbdare pentru ca domnul Alexandru Ionel să citească 
proiectul de hotărâre și să ne spună cum pierde spitalul Sf. Pantelimon paturi. Asta 
înseamnă că se alocă altui spital. Cui se alocă paturile?  

 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Vreau să vă citesc: Prin H.C.L.M. nr.330/30.07.2020 s-a aprobat modificarea 

temporară a structurii de funcționare a spitalului pentru perioada evoluției de COVID19. În 
baza avizului al Direcției de Sănătate Publică Brăila nr.2111/11.03.2021 s-a modificat 
structura funcțională a spitalului pentru perioada evoluției de COVID19 prin reducerea 
numărului de paturi alocate inițial pacienților de COVID19 la 29 de paturi. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Și ce vină am eu că n-ați înțeles? Domnule consilier, vă rog întrebați la comisii când 

aveți astfel de neclarități. Nu se reduc paturile de la Sf. Pantelimon. Reducerea însemna 
că se pierdeau paturile. Reducerea respectivă este de la 100 de paturi COVID19 la 29 de 
paturi COVID19. Acest lucru este pus în practică de către Consiliul Local în baza avizului 
D.S.P. Brăila, care este în subordinea Ministerului Sănătății de la Guvernul 
dumneavoastră. 

 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Eu am înțeles. Nu trebuie să vă supărați și nici să ridicați tonul. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Dacă l-ați fi sunat pe domnul director și l-ați fi întrebat câți pacienți pozitivi COVID 

are la spitalul Sf. Pantelimon ar fi răspuns că nici măcar 29. Paturile acelea stau libere în 
loc să beneficieze de ele pacienți cu probleme psihice. Acesta este motivul pentru care 
D.S.P. a avizat acest lucru, pentru ca pacienții care au probleme psihice să poată să se 
trateze în spital și să nu rămână paturile goale. Vă rog frumos să-i întrebați pe cei de 
specialitate și nu mai puneți întrebări de acest gen în ședințele de Consiliu Local. 

 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Așa scrie în raport. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Repet: este cu avizul DSP, aflat în subordinea Ministerului. Doar nu o să votați 

împotriva propriului guvern. 
 
Doamna Ciocan Doinița, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
În aceeași adresă a D.S.P. citim spre final ceea ce domnul Primar a spus. Se 

păstrează numărul total de paturi al unității sanitare în număr de 410. Nu există nicio 
reducere a numărului de paturi în acest spital. 

 
Domnul consilier, Pătărlăgeanu Valentin: 
Domnule consilier, o să încerc să vă explic pe înțelesul dumneavoastră. Dacă în 

structura spitalului existau 410 paturi la începutul pandemiei Ministerul Sănătății, prin 
reprezentantul lui în teritoriu, în speță D.S.P., a hotărât ca din aceste 410 paturi 100 să fie 
dedicate pacienților cu COVID19. Pandemia a evoluat, am ajuns în această dată și am 
constatat că din cele 100 de paturi nu au fost ocupate nici măcar 30. Acele 100 de paturi 
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de când a început pandemia nu au fost ocupate de pacienții care în mod normal se 
adresau spitalului de Psihiatrie, ci stăteau pur și simplu goale. De aceea a apărut acest 
proiect, pentru a se reduce numărul de paturi de la 100 la 29 pentru pacienții cu COVID19. 
Mulțumesc! 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
L-am sunat pe domnul director Criță Bogdan și l-am întrebat câți pacienți pozitivi 

COVID19 are în momentul de față la spitalul de Psihiatrie. Mi-a răspuns că 5. De ce să 
ținem blocate 100 de paturi pentru cineva care pur și simplu nu ajunge acolo. Aceasta 
este propunerea DSP împreună cu conducerea spitalului: să rămână cu 29 de paturi 
pentru eventualii pacienții cu COVID19 cu probleme psihice, iar restul să reintre în normal. 
Sunt ferm convins că nu vă convine această situație. Întrebați la comisie ca să nu mai 
avem subiecte de genul acesta în plenul consiliului. 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Domnule Primar, nu vă faceți griji pentru că m-am apucat și de a doua schemă pe 

care o să o trimitem la pachet cu prima. Ideea este că dacă domnul consilier ar fi citit 
raportul de specialitate ar fi putut să citească al patrulea paragraf, unde scrie că: 
menționăm că nu se modifică numărul total de paturi la nivelul spitalului. Acum dacă 
dumnealui a citit două rânduri și de acolo teoria conspirației a înflorit este problema 
dumnealui. Rugămintea mea este să citiți tot raportul de specialitate înainte de a vă 
expune opinii. Vă mulțumesc!  

 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Mi se pare că ați deturnat răspunsul. Eu m-am referit la faptul că scad paturile 

suport COVID19 în plin val 3. Nu m-am referit la numărul total de paturi. Vă mulțumesc! 
Răspunsul corect mi l-a dat domnul Primar. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Cel mai mult îmi place la aceste ședințe că sunt înregistrate și tot ceea ce spune 

fiecare consilier rămâne. O să vă convingeți când o să vedeți filmarea că nu ați întrebat 
așa ceva. 

 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Am spus așa: Având în vedere că suntem în plin val 3 de pandemie nu cred că este 

necesară reducerea paturilor de la 100 la 29. Mă refeream la COVID19. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
A primit pe WhatsApp de la partid, dar nu a reușit să citească tot. 
 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru?  
- Cine se abţine? 
- Cine este împotrivă? 
Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri 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 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D – „Sisteme de alimentare cu energie 
termică, cu terenuri aferente”, pozițiile nr. 119,  nr. 129, nr. 141, nr. 143, nr. 146, nr. 
148, nr. 150, nr. 156, nr. 167, nr. 168, nr. 169, nr. 172 și nr. 180, conform 
documentațiilor cadastrale și a rapoartelor de evaluare. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
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- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea Capitolului G, 
Subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011 și completat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 167/29.06.2015 cu noi poziții, ca urmare a finalizării investiției 
„Extindere sistem de iluminat public (…)”, conform procesului – verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 24191/15.09.2020. 

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 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan privind: Acordarea unui ajutor de urgenţă 
domnului Dumitrescu Ion pentru reabilitarea parțială a imobilului situat în str. Prahovei, nr. 
47, afectat de incendiul care a avut loc în data de 26.01.2021. 

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 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea amplasării statuii „Valurile 
Dunării” și a platformei de expunere, pe locația situată în Brăila, Aleea Parcului, în fața 
Bazinului Olimpic de Înot. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
În primul rând aș întreba dacă avem drept de autor pentru ”Valurile Dunării”. Există 

un vals și un film cu aceste denumiri. Am văzut că artistul a denumit această operă de artă 
”Valurile”. Ce este mai interesant la această creație artistică este soclul sau platforma de 
beton placată cu marmură de Rușchița. Are o suprafață de 4 mp și o înălțime de 30 de 
cm. Din solicitarea pe care am avut-o la comisie am înțeles că acest soclu costă fix 10000 
de lei, în condițiile în care se consumă 1,2 m de beton, oțelul aferent și se plachează cu 
6,4 mp de marmură de Rușchița. Acest soclu are și forțe ascunse? Duce la levitația 
statuii? De ce costă atât de mult? Vă mulțumesc! 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Referitor la drepturile de autor să știți că expresia ”Valurile Dunării” nu este marcă 

înregistrată a niciunui autor. Cuvintele sunt libere și dumneavoastră puteți folosi noțiunea 
de ”val”. Ideea este ca la un moment dat să nu ne ia valul și să rămânem duși de val. În 
ceea ce privește această operă de artă ea este realizată la un simpozion chiar de către 
colegul dumneavoastră de partid, Marian Căpățână, susținut de Consiliul Județean. 
Lucrarea este finanțată de către Consiliul Județean în urma unui concurs de proiecte. 
Autorul a fost premiat în acest sens de Consiliul Județean, iar colegul dumneavoastră de 
partid a participat la selecția acesteia. Cred că ați fi putut să îl întrebați mai devreme 
pentru a nu ne mai pune acele întrebări. 

Referitor la soclu am să fac și eu o verificare împreună cu cei de la Direcția Tehnică 
și o să vă transmitem un răspuns detaliat privind suma. Dacă cumva suma este mult prea 
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mare și intervenția dumneavoastră se justifică atunci cu siguranță lucrurile nu vor rămâne 
așa. Dacă în schimb, lucru pe care eu nu-l cunosc, marmura de Rușchița are un anumit 
preț, atunci cu siguranță va exista și o cerere de ofertă de la producătorul respectiv. Nu 
vreau să mă pronunț acum vis-a-vis de suma respectivă. Dacă este mare va fi redusă, iar 
dacă este conform prevederilor legale și prețului pentru acel material atunci va trebui să 
punem în practică având în vedere grosimea soclului, avizele care trebuie obținute etc. 

 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
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 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea perfectării unui contract de 
tranzacție între MUNICIPIUL BRĂILA  și CELHART DONARIS S.R.L. cu privire la 
transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile „ Bază sportivă Grădina Mare 
Brăila” și teren în suprafață de 5.705,31 mp aferent stației de tratare a apei amplasate pe 
platforma Chiscani. 

Discuţii? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Referitor la acest proiect de hotărâre vreau să fac câteva precizări. Prin această 

tranzacție municipiul Brăila își reglementează o situație juridică mai veche, referitoare la 
transferul în proprietatea municipiului a două bunuri imobile: baza sportivă din Grădina 
Publică și un teren în suprafață de 5700 de mp aflat pe platforma chimică Chiscani. Aș 
dori să supun atenției dumneavoastră necesitatea modificării art.2 unde am precizat 
cheltuielile aferente perfectării contractului de tranzacție, care vor fi suportate de 
municipiul Brăila, astfel: cheltuieli aferente perfectării contractului de tranzacție precum și 
cheltuieli referitoare la eventuale demersuri cu privire la situația cadastrală a terenului aflat 
pe platforma chimică Chiscani, care face parte dintr-o suprafață mai mare de 46000 mp. 
Precizez, de asemenea, faptul că este vorba de un transfer cu titlu gratuit în patrimoniul 
municipiului Brăila. În situația în care această tranzacție va suferi completări din partea 
acționariatului Celhart Donaris vom veni cu ele în fața dumneavoastră pentru actualizare. 
Vă mulțumesc!  

 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Supunem la vot amendamentul propus la proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 25 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Gheoghiță Florin, 

amendamentul a fost aprobat.  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 voturi ”pentru” și 6 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 

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

 

 Trecem la dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea inventarului domeniului 
public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, prin transferarea bunului public 
denumit generic „Piața Călărași IV”, din Capitolul G, Subcap. G1 „Piețe și bazare”, poziția 
nr. 14, la Subcap. G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 445 și 
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transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și 
Gospodărire Locală 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.  

 
 Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila 
nr. 556/30.09.2019, referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, 
pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza 
Legii nr.15/2003”. 

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 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. 
Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele 
subterane, solicitantei Societatea Distribuție Energie Electrică S.A., Sucursala de 
Distribuție a Energiei Electrice 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.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 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”. 

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 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 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. 

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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 Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a 
unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unei 
terase cu caracter permanent în fața spațiului comercial. 

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 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 
Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce 
aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. 

Discuții? 
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 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea 
unor terenuri ce aparţin domeniului privat al 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.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art.2 din H.C.L.M. Brăila nr. 
151/30.07.2004 referitoare la „Trecerea din administrarea DIRECŢIEI SERVICIILOR 
PUBLICE BRĂILA, în administrarea CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA a 
imobilului situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr.134, în vederea desfăşurării 
activităţii de către <Serviciul de Transport Public Local de Călători>, <Direcţia de 
Asistenţă Socială>, <Biroul de Autoritate Tutelară> şi <Compartimentul de Arhivă a 
Consiliului Local Municipal 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. 
 
Domnul consilier, Goanță Adrian – Mihai: 
Vă rog să îmi permiteți ca la următoarele două proiecte de pe ordinea de zi să nu 

particip la vot din cauza unor probleme medicale urgente. 
 

Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Bineînțeles. Fără nicio problemă. 

  
 Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi – 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”. 

Discuţii? 
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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. Domnul consilier 

Goanță Adrian – Mihai nu a participat la vot.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi – 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 22.03.2021 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. 
Brăila nr. 4/2003. 

Discuţii? 
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. Domnul consilier 

Goanță Adrian – Mihai nu a participat la vot.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 25 de pe ordinea de zi – 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, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 220, în suprafață de 
45054,00 mp, din care suprafața de 37475,00 mp loturi construibile, exclusiv pentru 
edificarea unui obiectiv economic, iar suprafața de 7579,00 mp pentru crearea căilor de 
acces și a utilităților aferente. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Mă adresez domnului Primar pentru că se pare că această licitație nu prea 

reușește. Ce s-a întâmplat la licitația anterioară? De ce acest proiect nu a demarat? 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Mai mult decât ceea ce ați citit în mass media, unde noi am declarat cu maximă 

transparență ce s-a întâmplat, nu am altceva de completat. Cert este că câștigătorii 
licitației au virat suma de aproximativ 500.000 de euro, reprezentând garanția de bună 
execuție, dar nu au mai venit la semnarea contractului, care era anexă la documentația de 
licitație. Dumneavoastră știți foarte bine, la fel ca toți consilierii, că o dată ce participi la o 
licitație nu poți ulterior să soliciți modificarea contractului, deoarece prin participarea la 
licitație și prin declarația dată toți participanții au luat la cunoștință și respectă prevederile 
caietului de sarcini. Orice modificare ulterioară a documentației atrăgea răspunderea 
penală pentru cei care ar fi semnat un astfel de document, deoarece caietul de sarcini și 
contractul sunt obligatorii în forma în care ele sunt scoase la licitație.   

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Nu este posibil, pentru că am analizat și am văzut că în caietul de sarcini nu este 

trecut așa ceva, ca pentru a ne proteja de apariția unor astfel de firme cu o cifră de afaceri 
foarte mică, să fie incluse în caietul de sarnici unele criterii prin care participanții la licitație 
să-și demonstreze pe lângă capacitatea financiară și capacitatea tehnică și cea de 
personal? De asemenea, să includă și alte proiecte similare duse la îndeplinire. Asta 
pentru a avea participanți serioși, care să ducă la bun sfârșit un astfel de proiect. Întreb 
dacă există această posibilitate. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Am să-l las prima dată pe domnul Secretar să vă explice din punct de vedere juridic 

și apoi, dacă va mai fi cazul, am să completez și eu. Am să-l las pe dânsul deoarece 
având în vedere calitățile sale profesionale sper că opinia pe care o va exprima nu va 
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putea fi combătută de nimeni, nici de dumneavoastră și nici de mine, pentru că vom 
solicita părerea unui profesionist în domeniul juridic. 

 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Referitor la această solicitare vreau să plec de la prima observație: nu ne găsim în 

fața unui contract care este reglementat de Legea achizițiilor publice, așa încât acele 
prevederi, care sunt în Legea achizițiilor publice și ar permite astfel de cerințe, menționate 
de domnu Gheorghiță Florin, nu sunt aplicabile în speța de față. În această situație 
garanțiile pe care municipiul și le-a luat prin caietul de sarcini sunt prin prevederea unor 
sume de bani cu titlu de garanție de participare la licitație, precum și garanție de bună 
execuție. Acestea sunt prevăzute și în regulamentul de superficie, aprobat de Consiliul 
Local Municipal. Introducerea altor criterii, referitoare la cifra de afaceri, număr de angajați 
sau experiență similară consider că, la stadiul actual al legislației românești, ar aduce 
încălcare principiului libertății de tratament și a liberului acces la anumite resurse publice, 
cum este acest teren pe care îl scoatem la licitație. Nu văd, de exemplu, ca fiind ilegal ca 
la această licitație să participe o societate comercială care este înființată poate special 
pentru acest proiect, atât timp cât această societate are intenții clare de a duce la bun 
sfârșit obiectivul economic cu care se prezintă la licitație, își asigură finanțarea și un 
constructor adecvat și pregătit pentru a duce la bun sfârșit acest demers. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Trebuie să facem distincția între două tipuri de licitații. Este vorba despre licitația 

unde Primăria Muncipiului Brăila organizează procedura pentru executarea unor lucrări la 
care Primăria este proprietar la finalizarea lor. Atunci avem dreptul legal să cerem 
experiență similară și alte criterii care nu reprezintă o discriminare. În situația în care 
scoatem la licitație superficia unui teren, unde și eu am vrut la început să punem niște 
condiții mult mai drastice, specialiștii juriști mi-au explicat că ne-am fi aflat în situația în 
care condițiile respective erau unele restrictive și atunci documentația noastră putea fi 
atacată în instanță de absolut oricine. În situația aceasta societatea respectivă va deveni 
proprietarul construcțiilor și atunci astfel de clauze devin neconcurențiale. Pentru a evita 
participarea unor societăți care nu au posibilitate financiară a fost crescută garanția de 
bună execuție de la 100.000 de lei la 500.000 de lei. Totodată condițiile au fost descrise la 
fel de clar și vedeți că termenele sunt foarte strânse, posibil a fi realizate doar de societăți 
care au putere financiară și își permit o astfel de investiție. În rest și eu aș fi dorit la un 
moment dat, la fel ca domnul consilier Gheorghiță, să avem și niște criterii de genul celor 
menționate de dânsul, dar legea ne interzice acel lucru și nu putem să greșim. 

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Atât eu cât și colegii mei ne dorim să fie un proiect de succes. Să sperăm că vom 

avea participanți serioși, care vor finaliza în cele 24 de luni acest proiect. Mulțumesc! 
 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 voturi ”pentru” și 6 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Canciu 

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

 

 Trecem la dezbaterea punctului 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra terenului situat în Brăila, str. Someșului nr. 18, în suprafaţă de 170,00 mp, NCP 
78120, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 344/27.09.2010 în favoarea domnului ION 
IUSTIN MARIAN. 

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

 Trecem la dezbaterea punctului 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra terenului situat în Brăila,  str. Constantin Berlescu nr. 6, în suprafaţă de 258,00 mp, 
NCP 14077, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 257/27.08.2004 în favoarea domnului 
MUSTAȚĂ LIVIU RĂZVAN. 

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 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 7, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 
95266, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 549/06.10.2020 în favoarea doamnei POPA 
VERONICA. 

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 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 7, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80234, 
constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 562/06.10.2020 în favoarea domnului VÎRLAN PETRUȘ. 

Discuţii? 
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. Domnul consilier 

Coman Florin nu a participat la vot din motive tehnice. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 30 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în 
Municipiul Brăila, str. Cetății, nr. 15, conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea nr. 
10/2001. 

Discuţii? 
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. Domnul consilier 

Coman Florin nu a participat la vot din motive tehnice. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 31 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în 
Municipiul Brăila, str. Rahovei nr. 216, conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea 
nr. 10/2001. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  



 25 

- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 32 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, scara 1, etaj 2, ap. 11. 

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 33 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, scara 1, etaj 3, ap. 13. 

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 34 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, scara 2, etaj 3,  ap. 31. 

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 35 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 62. 

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 36 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 94. 

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 37 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Independenței nr. 128 (c/c str. 1 
Decembrie 1918). 

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

 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 38 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 2. 

Discuții? 
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 39 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 30A. 

Discuții? 
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 40 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Dumbrava Roșie nr. 34E, parcela 
1. 

Discuții? 
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 41 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Dumbrava Roșie nr. 34F. 

Discuții? 
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 42 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Fundătura Mărfurilor nr. 3. 

Discuții? 
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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 Trecem la dezbaterea punctului 43 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Panait Istrati nr. 25bis. 

Discuții? 
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 44 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Zidari nr. 30. 

Discuții? 
 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 45 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Zidari nr. 34. 

Discuții? 
 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 46 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Școlilor nr. 11. 
Discuții? 

 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 47 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL pentru obiectivul „Construire Hală P+1E și Împrejmuire”, la adresa din 
Municipiul Brăila, str. Moldovei nr.75, inițiat de societatea ELCOMOD CONTROL S.R.L. 

Discuții? 
 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 48 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea punerii în executare a 
dispozitivului Hotărârii Civile nr. 430/Fca/2019, pronunțată de Tribunalul Brăila în dosarul 
nr. 1571/113/2018, referitor la soluționarea notificărilor nr. 1685/17.02.2017 și nr. 
5078/09.05.2018, formulate de UAT Comuna Chiscani. 

Discuții? 
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Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Clar este o hotărâre judecătorească care trebuie pusă în executare, însă ceea ce 

vreau eu să menționez este faptul că poate în această asociere, din care face parte 
Consiliul Județean Brăila, Municipiul Brăila și comuna Chiscani, să fie reevaluate și 
împărțite costurile de exploatare și întreținere ale liniei de tramvai, care leagă Municipiul 
Brăila de stațiunea Lacu Sărat. Găsesc că în mod cinstit acestea ar trebui împărțite de 
aceste unități administrativ teritoriale. 

 
Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 

 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 49 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unor mandate speciale 
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor 
la societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A Brăila. 

Discuții? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri 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 50 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea 
unui teren, în suprafață de 1.360 mp, situat în perimetrul II aflat în administrarea Regiei 
Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila. 

Discuții? 
  
 Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 La acest proiect de hotărâre desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Municipal Brăila se va realiza prin vot secret. Până la acest moment am primit propuneri 
din partea grupului de consilieri P.S.D., respectiv: domnii consilieri Neta Marian și Tudose 
Daniel, pentru calitatea de membri titulari și domnul consilier Dumitru Florin, pentru 
calitatea de membru supleant. De asemenea, am primit propuneri din partea grupului de 
consilieri P.N.L., respectiv: domnii consilieri Drogeanu Alexandru și Alexandru Ionel, 
pentru calitatea de membri titulari și domnul consilier Pascale Mihai – Viorel, pentru 
calitatea de membru supleant. Vă consult dacă mai sunt și alte propuneri. Buletinul de vot 
va fi transmis către dumneavoastră prin intermediul formularelor google forms și vom urma 
procedura deja stabilită. 

Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi 
aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui teren, în suprafață 
de 1.360 mp, situate în perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome 
„ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila, avem 25 de voturi exprimate, astfel:  

TUDOSE DANIEL – 18 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă 
NETA MARIAN – 18 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă 
DUMITRU FLORIN – 18 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă 
DROGEANU ALEXANDRU - 7 de voturi ”pentru” și 18 voturi împotrivă 
ALEXANDRU IONEL – 7 de voturi ”pentru” și 18 voturi împotrivă 
PASCALE MIHAI – VIOREL - 7 de voturi ”pentru” și 18 voturi împotrivă 
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Reprezentanții Consiliului Local Municipal sunt domnii consilieri Neta Marian și 

Tudose Daniel, membri titulari, și domnul Dumitru Florin, membru supleant. 
 

Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
 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 51 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul 
Teoretic „Panait Cerna”, Municipiul Brăila>, conform devizului general actualizat 
aferent proiectului tehnic. 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri 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 52 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea cofinanțării obiectivului de 
investiții <Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic „Panait Cerna”, 
Municipiul Brăila>. 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 19 voturi ”pentru” și 7 abțineri 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 53 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 
Municipal Brăila, cu privire la trecerea unor terenuri care sunt afectate de lucrări pentru 
relocări rețele electrice și de telecomunicații, în vederea realizării lucrării de utilitate publică 
de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, din proprietatea publică 
a Municipiului Brăila, în proprietatea publică a Statului Român și administrarea Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A. 
 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 54 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate la 
art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 772/21.12.2020 referitoare la „Majorarea cu 500% a 
impozitului pe clădire începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Brăila, 
str. Mihai Eminescu nr. 41, evidențiată la rolul fiscal nr. 1086351, ca urmare a constatării 
stării tehnice de clădire neîngrijită”. 
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 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 55 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 5. 
 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 56 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 33. 
 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 57 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Frumoasă nr. 38. 
 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 58 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna aprilie 2021. 
  
 Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Conform regulamentului urmează doamna Viceprimar Ciocan Doinița. 
 

Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
 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 59 de pe ordinea de zi – Raportul Primarului 
Municipiului Brăila privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului 
Brăila, precum şi activitatea desfăşurată în anul 2020. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 60 de pe ordinea de zi – Alte probleme. 
 

Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
 Vreau să vă informez că la data de 5 februarie, anul curent, am depus la 
registratura Primăriei Municipiului Brăila o propunere pentru un proiect referitor la 
semaforizarea străzii Calea Galați c/c str. Cezar Petrescu. Am făcut acest lucru după ce 
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am avut audiențe cu cetățenii din cartierele Progresul și respectiv Brăilița și o consultare 
cu domnii din cadrul Poliției Rutiere Brăila. Este de știut faptul că anul 2020 a fost unul cu 
restricții de circulație din cauza pandemiei. Cu toate acestea pe Calea Galați au avut loc 
23 de evenimente, dintre care unul mai grav în intersecția respectivă. Acest proiect, din 
punctul meu de vedere, pentru a avea aplicabilitate trebuie să treacă prin Consiliul Local 
Municipal pentru a fi analizat și votat. De aceea îl rog pe Secretarul General al Municipiului 
Brăila ca la următoarea ședință să pună pe ordinea de zi această propunere de proiect. Vă 
mulțumesc! 
 

Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
 În primul rând reglementările la care faceți referire se pun în aplicare prin dispoziție 
a Primarului și nu este nevoie de hotărâre de Consiliu Local. Așa a fost întocmit 
regulamentul și în calitate de președinte al Comisiei de Siguranță în Trafic și Circulație pe 
Municipiul Brăila vă pot spune că solicitarea dumneavoastră a fost dezbătută în cadrul 
ședinței pe care am avut-o. Aș vrea să-mi spuneți care sunt colegii din IPJ care au spus 
ceea ce ați susținut dumneavoastră. Reprezentantul IPJ Brăila a spus că în zona pe care 
o doriți semaforizată s-ar preta mai bine un sens giratoriu, întrucât în acea zonă se află o 
stație de autobuz și semafoarele respective ar congestiona și mai mult traficul. Soluția de 
semaforizare în zona respectivă nu a fost una îmbrățișată de către reprezentantul IPJ, 
lucru care a fost consemnat în procesul-verbal. Ideea nu a fost îmbrățișată nici de domnul 
director Rusinoiu care în momentul de față se ocupă cu transportul în comun pe raza 
teritorială a Municipiului Brăila. Soluția la care s-a ajuns cu privire la aspectele menționate 
de dumneavoastră este că acolo se pretează mai degrabă un sens giratoriu, având în 
vedere că zona este destul de lată pentru a permite mașinilor mai mari decât turismele să 
facă viraje.  
 

Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
 Domnule Viceprimar, eu nu pot să intru în polemică cu dumneavoastră, dar am 
spus clar că cererea a fost făcută clar către Consiliul Local Municipal. Mulțumesc! 
 

Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
 Asta încerc să vă spun, domnule consilier. Dumneavoastră în calitate de consilier 
local nici măcar nu ați avut dorința de a citi reglementările Codului administrativ pentru a 
vedea cum se soluționează o problemă, pe care dumneavoastră ați înaintat-o în mod 
eronat Consiliului Local, întrucât nu este el cel care dezbate și pune în aplicare aceste 
reglementări, ci prin dispoziție a Primarului, cu viza IPJ. Puteați să mergeți cu această 
solicitare inclusiv la Patriarhie, poate acolo se materializează acest semafor. 
Dumneavoastră, în calitate de consilier local, ar trebui să aveți măcar minimul interes de a 
citi reglementările în vigoare cu privire la Codul administrativ, pentru a ști cui vă adresați. 
Faptul că dumneavoastră aveți un total dezinteres, similar cu dezinteresul Guvernului, pe 
care îl reprezentați în teritoriu, cu măsuri aberante în ceea ce privește școlile și 
magazinele care se închid la ora 18 pentru ca toți cetățenii să se înghesuie să-și cumpere 
pâinea sau alimentele pentru a doua zi, reprezintă un pur exemplu al eficienței Guvernului. 
În momentul în care mai înaintați documente aveți măcar bunul interes să le înaintați cui 
trebuie.    
 

Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
 Domnule Viceprimar, dumneavoastră deviați de la subiect. Vă invit pe strada Mircea 
Mălăeru. Vă bateți joc de oamenii din acel cartier. 
 

Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
 Vă rog frumos să păstrăm calmul. Fiecare poate să își exprime punctul de vedere, 
dar între niște limite. Am să-i dau cuvântul domnului Primar.  
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Eu am să vă rog un lucru și în special pe domnul Secretar: să trimită consilierilor 
prevederile legale care reglementează activitatea Consiliului Local, pentru a nu se mai 
produce anumite confuzii. Pentru a închide acest subiect am să vă spun doar atât: dacă 
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Poliția Rutieră va stabili că într-o interesecție se pretează a se monta un semafor, Primarul 
va da dispoziție în acest sens. Dacă IPJ va semna procesul-verbal, așa cum s-a întâmplat 
la acea ședință, că nu se pretează, și aici vorbim de reprezentantul legal al IPJ și nu de 
anumite persoane cu care discută Primarul sau consilierii, atunci cu siguranță noi vom 
face acel lucru. Am să vă rog atunci când mai trimiteți astfel de inițiative să vă adresați 
prima dată Serviciului Rutier din cadrul IPJ Brăila și în cazul unui răspuns afirmativ 
demarăm procedurile mai departe. A nu se înțelege în niciun fel reaua voință a noastră. În 
Municipiul Brăila regulile de circulație sunt stabilite de IPJ și puse în aplicare, conform 
dispoziției, de Primăria Municipiului Brăila. Noi nu ne putem substitui unei alte instituții 
publice în ceea ce privește regulile de circulație. Dacă domnul Secretar consideră că am 
greșit cu ceva sau mai este ceva de adăugat la afirmațiile mele am să-l rog să intervină. În 
cazul în care am prins toate aspectele, vă rog frumos, înainte de orice discuție neoficială 
cu prietenii pe care îi avem la nivel de instituții, să ne adresăm în scris acestora și să le 
solicităm un punct de vedere. Cu acel punct de vedere venim mai departe la Comisia 
pentru Circulație de la Primăria Municipiului Brăila. Dacă există acordul scris al IPJ 
Primăria va schimba orice regulă de circulație, dar fără acordul lor scris este ilegal. 
 

Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
 Domnule Primar, cum se face că toate proiectele care vin din partea consilierilor 
Partidului Național Liberal sunt aberante sau nu sunt bune? Care este explicația? Nu 
înțeleg, pentru că această propunere de proiect a venit din partea cetățenilor. Nu a venit 
din partea mea. Vă duceți pe alte subiecte și atât. 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Indiferent dacă este vorba despre un proiect propus de un consilier P.S.D., P.N.L. 
sau P.N.D. ei trebuie să îndeplinească o procedură. Dacă în lege scrie că orice regulă de 
circulație se face doar cu avizul IJP - Serviciul Rutier nu avem ce să discutăm altceva. 
Fără acel aviz amestecul nostru în reglementarea sistemului de circulație nu este legal. În 
rest nu vreau să comentez absolut nimic. Vă rog frumos ca în această situație să nu luați 
în nume personal. Înainte de a depune această adresă vă rog să vă sfătuiți cu domnul 
Secretar, care este apolitic. Atunci când am anumite idei sau propuneri mă contactează și 
îmi explică, iar dacă am dreptate merg mai departe, iar dacă nu achiesez la opinia 
dânsului din punct de vedere juridic și a desfășurării procedurii. Eu nu neg că este util sau 
nu un semafor acolo, dar vă spun că în cadrul Comisiei de Circulație reprezentantul IPJ a 
menționat faptul că nu se pretează un semafor acolo. În rest nu avem ce să discutăm, 
pentru că nu intră în atribuțiile dumneavoastră sau ale mele să reglementăm în locul 
poliției regulile de circulație. Nu o luați personal, dar așa scrie în lege.    
 

Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
 Deci Consiliul Local Municipal nu are acest drept. 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Domnule Secretar, vă rog să răspundeți dumneavoastră, pentru a nu se interpreta 
că am eu ceva de comentat în mod special. 
 
 

 Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 

 Referitor la acest proiect de hotărâre, așa cum am mai avut câteva discuții atunci 
când l-ați depus, am precizat încă de atunci că reglementarea circulației ține de poziția pe 
care o are Comisia de Circulație constituită la nivelul Municipiului Brăila și orice act 
administrativ care s-ar emite în reglementarea circulației nu poate să contravină în niciun 
fel avizului conform pe care îl dă Poliția Rutieră. Acestea sunt limitele între care trebuie să 
ne încadrăm și să formulăm o propunere. În acest moment, așa cum știu, proiectul 
dumneavoastră este într-o formă care nu poate fi supusă aprobării consiliului local, pentru 
că nu are nici avizul Comisiei de Circulație și nici avizul Poliției Rutiere. De asemenea, nu 
pot să spun, față de acel proiect, dacă această inițiativă este de competența consiliului 
local, pentru că din ceea ce ați pus dumneavoastră, ca și susținere, nu există această 
competență. Ea trebuie să rezulte din alte documente care se discută la nivelul Comisiei 
de Circulație și din ce văd, la nivelul acestei comisii, avizul este negativ. 
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Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
 Mulțumesc, domnule Secretar. Îi invit pe domnul Primar să mergem pe străzile din 
Brăilița și să vedem ce este de făcut, mai ales pe strada Mircea Mălăeru. Mulțumesc! 
 
 

Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
 Cu privire la aspectele menționate de domnul consilier legate de strada Mircea 
Mălăeru vreau să menționez că la momentul actual a fost emis ordinul de începere a 
lucrărilor încă de anul trecut, însă condițiile meteo nu au dat posibilitatea executantului de 
a interveni, întrucât este necesar ca temperatura la nivelul solului să depășească 5-6 
grade pentru a putea să toarne asfalt și să facă lucrări de calitate conform normativelor. 
Situația de pe strada Mircea Mălăeru va fi remediată în ceea ce privește carosabilul în cel 
mai scurt timp posibil. În ceea ce privește propunerea domnului consilier, așa cum am 
spus și anterior, este mult mai simplu dacă dumnealui citește legislația, o înțelege și 
depune proiecte conform ei. Vă mulțumesc! 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Observăm că în această perioadă Guvernul emite niște hotărâri pe care eu le 
consider lipsite de orice logică, care vor conduce la aglomerarea cetățenilor, dacă cumva 
Municipiul Brăila va ajunge la un indice de 4 ‰. Dezavuez complet acest mod pompieristic 
prin care se stabilesc niște reglementări, care nu respectă în primul rând distanțarea între 
persoane și chiar conduc la o aglomerare în principalele locații în care oamenii își fac 
aprovizionarea. Am citit în data de 7 februarie 2021, pe site-ul Ministerului Educației, că 
peste 1.380.000 de teste rapide au fost distribuite pentru testarea elevilor și profesorilor. 
Vreau să întreb câte astfel de teste au fost distribuite în municipiul Brăila, în județul Brăila 
și câți elevi și studenți au fost testați până în prezent, deoarece suntem într-o situație în 
care se pare că cineva a cheltuit banii pe teste, în condițiile în care Primăria Municipiului 
Brăila a fost refuzată în a i se livra teste cu titlu gratuit, dar testele cumpărate de Guvern 
acum sunt bune. Din cele peste 1.380.000 de teste câte au fost livrate în județul Brăila, în 
Municipiul Brăila și câte au fost folosite până în prezent? Este o întrebare care privește 
interesul general al locuitorillor municipiului Brăila și nu aș vrea să-i dau niciun fel de tentă 
politică. Domnule inspector, chiar cred că ar trebui să fiți pregătit să-mi răspundeți la 
această întrebare, pentru că este și atribuția dumneavoastră.  
 

Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
 Domnule primar, vreau să vă spun că acele teste nu le-a primit Inspectoratul și nici 
școlile. Acele teste sunt la D.S.P. și ei cred că sunt în măsură să dea un răspuns. Dacă ar 
fi fost la noi cu siguranță v-aș fi spus până la nivelul de detaliu cum s-au utilizat acele 
teste.  
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Dar nu v-ați interesat câte teste au fost livrate, pentru că totuși conduceți destinele 
învățământului din Brăila. Cred că ar fi fost de prim interes pentru dumneavoastră să aveți 
o discuție cu domnul director Ciochină și să vă spună câte teste au fost alocate în 
Municipiul Brăila și câte vor fi direcționate către școli, astfel încât să se înceapă testarea 
rapidă a elevilor și a profesorilor care au anumite simptome. Eu cred că din punct de 
vedere al faptului că dumneavoastră coordonați activitatea învățământului trebuia să fiți 
primul interesat, nu să așteptați până la un moment dat când o să vă contacteze domnul 
director Ciochină. Nu era vorba doar de interesul dumneavoastră, ci de interesul 
cetățenilor din municipiu, al elevilor și al profesorilor.    
 

Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
 Dumneavoastră acum vreți să mă certați, nu? Eu am avut o discuție, domnule 
Primar, cu domnul director. Dacă v-aș spune acum că s-au livrat 72.411 teste, ați fi 
mulțumit? Discuția a fost de altă natură. La momentul discuției mele cu domnul director l-
am întrebat dacă poate testa toți copiii care au simptome și ai căror părinți semnează acel 
acord. Domnul director, la momentul respectiv, mi-a răspuns afirmativ. Este tot ce vă spun. 
Dacă vreți o cifră o putem afla împreună. Îl sunăm pe domnul director și vedem exact.   
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Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Am crezut că o știți deja, dar o să o aflăm noi, domnule inspector. Vă mulțumesc 
mult de tot pentru totalul dezinteres. 
 

Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
 Și eu vă mulțumesc, pentru înțelegere. 
 
 

Domnul Caranica George - Marius, Președinte de ședință: 
 Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă. Vă mulțumesc! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă: Caranica George - Marius                 ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion        ___________ 
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