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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare, cu convocare de îndată a  
Consiliului Local Municipal Brăila 
 din data de 31.03.2021, ora 10:00  

 
 
 
  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, prin Dispoziţia Primarului Municipiului 
Brăila nr. 1120/30.03.2021, a fost convocată de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Municipal Brăila. 
 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 lucrările ședinței de astăzi. 
 

Domnul CARANICA GEORGE – MARIUS, Președinte de ședință:  
 Doamnelor şi domnilor consilieri, domnule Primar, vă asigur că lucrările prezentei 

şedinţe se vor desfăşura în conformitate cu prevederile art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă 
informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al 
Municipiului Brăila, sunt prezenţi 25 consilieri, din totalul celor 27 de consilieri, lipsesc motivat 
domnii consilieri Coman Florin și Rădulescu Daniela - Elena, şedinţa fiind legal constituită. 

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

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

ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru dezvoltare locală și a Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală – proiectul 
„BRĂILA PENTRU TOȚI”. 

- Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

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

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT  
pentru dezvoltare locală și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acordului de 
parteneriat pentru dezvoltare locală – proiectul „BRĂILA PENTRU TOȚI”. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Care este bugetul acestui proiect? 
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Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Bugetul total al acestui proiect este de aproximativ 400.000 de lei, cu 0 lei din partea 

Primăriei Municipiului Brăila. Toate datele vă vor fi comunicate după semnarea contractului 
de finanțare. 

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Salut intenția administrației publice din Brăila pentru realizarea unor astfel de proiecte 

cu fonduri europene. Mai am o întrebare: la punctul 2.1 din acord se specifică că indicatorii și 
rezultatele proiectului sunt o clădire a partenerului, auditată din punctul de vedere al 
accesibilității fizice și o clădire a partenerului accesibilizată pentru persoane cu deficiențe de 
vedere. Care sunt acele clădiri? Bănuiesc că este sediul comun al administrației publice din 
Brăila - Primărie, Consiliul Județean și Prefectură. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nu, nu în clădirea în care funcționează sediul principal al Primăriei, deoarece aceasta 

nu este proprietatea noastră și trebuie să respectăm anumite condiții de eligibilitate. Noi am 
propus ca această clădire să fie cea a Direcției de Asistență Socială, inaugurată de curând 
pe strada Școlilor, deoarece este o clădire nouă. Am considerat că este 100% proprietatea 
Primăriei Municipiului Brăila și astfel putem să o includem în acest proiect. 

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Bănuiesc că are toate facilitățile pentru persoane cu dizabilități. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Respectă absolut toate condițiile. Aceea este clădirea pe care Primăria o va propune 

și urmează o discuție cu partenerul în acest sens. Am avut primele discuții cu doamna 
director Nicoleta Oancea, iar dânsa a fost de acord. 

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Mai am o întrebare, cu toate că mi-ați dat deja o parte din răspuns. Sediul Primăriei, 

Consiliului Județean și al Prefecturii, din punctul meu de vedere și din ce m-am consultat cu 
persoane afectate de această problemă, nu este deloc prietenos cu persoanele cu dizabilități 
fizice. Vă dau un exemplu: dacă o persoană cu astfel de dizabilități ar dori să depună o 
cerere la registratura Primăriei Brăila nu prea are soluții. Avem în plan să rezolvăm această 
problemă? 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Proprietarul clădirii a depus deja un proiect pentru reabilitarea clădirii și știu că acest 

proiect a fost aprobat. Urmează să se desfășoare partea de implementare, proprietarul fiind 
Consiliul Județean Brăila, singura instituție care poate să facă aceste lucruri la care vă referiți 
dumneavoastră acum.  

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Avem un termen de realizare? 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nu pot eu să răspund în locul Consiliului Județean. Nu pot să lansez termene în acest 

proiect, nefiind titulari în acest proiect. 
 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Mulțumesc! 
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  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. 
 
Nemaifiind alte probleme, declar închise lucrările şedinţei extraordinare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă: Caranica George – Marius                         ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion   ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.I./4ex. 


