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       JUDEȚUL BRĂILA  
      MUNICIPIUL BRĂILA 
     SECRETAR GENERAL       
       Nr. 12170/23.04.2021 
 

M I N U T A 
 

 ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, DIN DATA DE 
23.04.2021, ORA 900 

 
În urma ședinței ordinare, care s-a realizat printr-o platformă online de videoconferință, 

ZOOM, s-a consemnat prezența la dezbateri a celor  27 de consilieri locali municipali în funcție. 
În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (6) din  O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, la propunerea Domnului Primar Viorel – Marian Dragomir, de pe proiectul 
ordinii de zi inițial prezentat, s-au retras proiectele de hotărâri de la punctele 54 și 55, respectiv: 

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Brăila, în suprafață de 225,00 mp, situat în Brăila, strada Mina Minovici nr. 6, NCP 
71968, solicitantului ȚONEA ROBERT – GEORGE, teren pe care se află amplasate construcțiile 
C1 și C2, proprietatea acestuia.  

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Brăila, în suprafață de 170,00 mp, indiviz din suprafața de 298,00 mp, situat în 
Brăila, str. Brazdei nr. 23, NCP 88160, solicitanților VLAD VOICU și VLAD ANTONETA, teren pe 
care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.  
            De asemenea, 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, 
proiectul ordinii de zi s-a suplimentat cu 8  proiecte de hotărâri, respectiv: 

1) 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 la trecerile de pietoni (montare 
de console cu aparate de iluminat cu LED stradale) 72 locații în următoarele zone: Str. G-ral 
Eremia Grigorescu de la Liceul Nicolae Bălcescu până la Autogara Aventin, Str. Pietății de la 
Barieră până la Cimitirul Sfântul Constantin, Str. Școlilor de la Cimitirul Sfântul Constantin până 
la B-dul Al. I. Cuza, B-dul Dorobanților de la Str. Carantina până la Str. Mioriței, Calea Galați din 
Centru spre Vidin, Calea Călărașilor, de la Șos. de Centură până la stația de distribuție carburanți 
LUKOIL, Șos. Buzăului, de la stația de carburanți LUKOIL până la Șos. de Centură, Municipiul 
Brăila”. 

 2)Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 1, bl. B2, scara 1, parter, ap.4. 

3)Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 169-171, conform Legii nr. 
112/1995, coroborată cu Legea nr. 10/2001. 

 4)Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 254, conform 
Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea nr. 10/2001. 

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

6)Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea 
dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Brăila, în suprafață de 256,00 mp, situat în Brăila, strada Graurului nr. 26, NCP 
7003, solicitantului STĂNESCU OVIDIU, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, 
proprietatea acestuia. 
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7)Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 

dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Dimitrie 
Bolintineanu nr. 10. 

8)Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Oituz nr. 12.  
  
         În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 
1) H.C.L.M. Brăila nr. 163/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «SISTEM DETECȚIE EFRACȚIE» la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 7 Brăila, cu finanțare de la bugetul local -  Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
2) H.C.L.M. Brăila nr. 164/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «SISTEM DETECȚIE EFRACȚIE» la Grădinița cu 
Program Normal nr. 29, structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7 Brăila, cu finanțare de la 
bugetul local -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
3) H.C.L.M. Brăila nr. 165/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem supraveghere video și reparare 
interfon și sistem alarmă pentru Grădinița nr.11, Aleea Cocorilor nr.1”, cu finanțare de la 
bugetul local -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
4) H.C.L.M. Brăila nr. 166/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem alarmă și sistem supraveghere 
video Grădinița cu Program Normal nr.19, imobil B-dul Al. I. Cuza nr. 228 Brăila”, cu 
finanțare de la bugetul local -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
5) H.C.L.M. Brăila nr. 167/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc pentru joacă copii – Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 31 Brăila”, structură a Școlii Gimnaziale „Alexandr Sergheevici Pușkin” 
Brăila, cu finanțare de la bugetul local -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
6) H.C.L.M. Brăila nr. 168/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Grădinița cu Program Prelungit nr. 36 
Brăila – instalații sanitare, electrice și gard acces”, cu finanțare de la bugetul local - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
7) H.C.L.M. Brăila nr. 169/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii <Reabilitare și dotare Grădinița cu Program Prelungit 
nr. 47 „Pinochio”>, cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
8) H.C.L.M. Brăila nr. 170/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem alarmă și sistem supraveghere 
video Grădinița cu Program Săptămânal nr.49, imobil str. Zidari nr. 2A Brăila”, cu finanțare 
de la bugetul local -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
9) H.C.L.M. Brăila nr. 171/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiș Grădinița cu Program Prelungit 
nr.56 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
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10) H.C.L.M. Brăila nr. 172/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem supraveghere video și sistem 
alarmă pentru Grădinița nr.58, Aleea Științei,  Viziru I”, cu finanțare de la bugetul local - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
11) H.C.L.M. Brăila nr. 173/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și dotări Grădinița nr.60 și Internat Liceul 
cu Program Sportiv”, cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu 26 de 
voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

12) H.C.L.M. Brăila nr. 174/23.04.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiș corp C1, C2, C3 Calea Galați          
nr. 346 A” Brăila, cu finanțare de la bugetul local -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

 
13) H.C.L.M. Brăila nr. 175/23.04.2021 privind: Aprobarea cuantumului unei burse și a 

numărului acestora pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, pe anul 2021 -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
14) H.C.L.M. Brăila nr. 176/23.04.2021 privind: Aprobarea utilizării sumei de 19.000,00 

mii lei din excedentul anual al bugetului local al municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de 
dezvoltare pe anul 2021 -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
15) H.C.L.M. Brăila nr. 177/23.04.2021 privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Brăila  pe anul 2021 -  Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi 
„pentru” și 6 abțineri. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
16) H.C.L.M. Brăila nr. 178/23.04.2021 privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2021 -  Hotărârea a fost 
adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
17) H.C.L.M. Brăila nr. 179/23.04.2021 privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 2021 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
18) H.C.L.M. Brăila nr. 180/23.04.2021 privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE 
LOCALĂ Brăila,  pe anul 2021 -  Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 
abțineri. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Badiu Virginia - Loredana nu a participat la 
deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
19) H.C.L.M. Brăila nr. 181/23.04.2021 privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al societății ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 
2021 -  Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă”. 
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20) H.C.L.M. Brăila nr. 182/23.04.2021 privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI 
LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila,  pe anul 2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi 
„pentru” și 7 abțineri. 

 
21) H.C.L.M. Brăila nr. 183/23.04.2021 privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al SERVICIULUI DE  TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI 
ADMINISTRARE  PORTUARĂ Brăila,  pe anul 2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi 
„pentru” și 7 abțineri. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Rădulescu Daniela - Elena nu a participat la 
deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
22) H.C.L.M. Brăila nr. 184/23.04.2021 privind: Aprobarea bugetului general centralizat al 

municipiului Brăila pe anul 2021 -  Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 6 
abțineri. 

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

 
23) H.C.L.M. Brăila nr. 185/23.04.2021 privind: Aprobarea cotizației anuale a municipiului 

Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB 
DUNĂREA BRĂILA, în anul 2021 -  Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Caranica George - Marius și domnul 
consilier local Neta Marian nu au participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
24) H.C.L.M. Brăila nr. 186/23.04.2021 privind: Modificarea Regulamentului pentru 

acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din 
Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018 -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
25) H.C.L.M. Brăila nr. 187/23.04.2021 privind: Modificarea Regulamentului privind 

modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila aprobat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020 -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
26) H.C.L.M. Brăila nr. 188/23.04.2021 privind: Aprobarea numărului de asistenți 

personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap, pentru anul 2021 - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
27) H.C.L.M. Brăila nr. 189/23.04.2021 privind: Modificarea art. 4 alineatul 2 din 

Capitolul IV al Contractului de concesiune privind gestiunea directă a serviciului public de 
administrare a piețelor, târgurilor și oboarelor și a Grădinii Zoologice din Municipiului Brăila, 
precum și a Capitolului IV alineatul 2 din Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea 
serviciului public de administrare, întreținere, exploatare a piețelor agroalimentare, bazarelor, 
târgurilor și oboarelor și a Parcului Zoologic din Municipiului Brăila, aprobate prin H.C.L.M. Brăila  
nr. 471/17.09.2020, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr.785/21.12.2020 -  Hotărârea 
a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
28) H.C.L.M. Brăila nr. 190/23.04.2021 privind: Aprobarea REGULAMENTULUI DE 

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de 
Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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29) H.C.L.M. Brăila nr. 191/23.04.2021 privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul 

realizării până la data de 31.03.2021 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în 
Municipiul Brăila” -  Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
30) H.C.L.M. Brăila nr. 192/23.04.2021 privind: Stabilirea cuantumului maxim  și  a 

condițiilor  de  acordare  a  prestațiilor financiare excepționale  acordate, pentru  anul 2021, la 
nivelul Municipiului Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
31) H.C.L.M. Brăila nr. 193/23.04.2021 privind: Aprobarea solicitării de schimbare a 

destinației terenului în suprafață de 1.777,00 mp, indiviz din suprafața totală de 1856,00 mp, 
situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 64, din spațiu de învățământ, în spațiu destinat activității 
de asistență socială -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
32) H.C.L.M. Brăila nr. 194/23.04.2021 privind: Actualizarea Inventarului Domeniului 

Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H – 
„Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale 
copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, 
poziția nr. 42, pentru imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Creșei nr.1, locație în care 
funcționează Grădinița cu program prelungit nr.39 ”Căsuța fermecată”, conform documentației 
cadastrale - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
33) H.C.L.M. Brăila nr. 195/23.04.2021 privind: Declararea ca fiind bun de uz public local 

a imobilului denumit „parcare”, prevăzut la poziția nr. 425 din Cap. G, Subcapitolul G6 – „Spații 
verzi, locuri de joacă și parcări”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, 
actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, ce a făcut obiectul investiției „Viabilizare bazin 
înot olimpic – Municipiul Brăila” și darea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate 
Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Badiu Virginia - Loredana nu a participat la 
deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
34) H.C.L.M. Brăila nr. 196/23.04.2021 privind: Declararea ca fiind bunuri de uz public 

local a imobilelor denumite generic „parcări” ce au făcut obiectul investiției „Modernizare parcări 
Lot 4 – Cartier Obor – str. Ion Ionescu de la Brad (Bl. AF1, AF2, AF3, AG1, AG2), Calea Galați 
(în spatele Bl. 10), str. Plantelor (în spatele Bl. 8),  str. I.C. Brătianu (de la Creșa nr. 1 până la str. 
Apollo), Șos. Buzăului (între str. S. Bărnuțiu și str. Comunarzi, de la Bl. A8 și A9 Bis până la Bl. 
A6 și Bl. A4)” și darea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de 
Administrare și Gospodărire Locală Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi 
„pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Badiu Virginia - Loredana nu a participat la 
deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
35) H.C.L.M. Brăila nr. 197/23.04.2021 privind: Declararea ca fiind bun de uz public local 

a imobilului denumit „spațiu verde” prevăzut la poziția nr. 426 din Cap. G, Subcapitolul G6 – 
„Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului 
Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, ce a făcut obiectul investiției 
„Viabilizare bazin înot olimpic – Municipiul Brăila” și darea acestuia în administrarea Serviciului 
de Utilitate Publică Seroplant Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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36) H.C.L.M. Brăila nr. 198/23.04.2021 privind: Declararea ca fiind bunuri de uz public 

local a imobilelor denumite generic „spațiu verde” ce au făcut obiectul investiției „Modernizare 
parcări Lot 4 – Cartier Obor – str. Ion Ionescu de la Brad (Bl. AF1, AF2, AF3, AG1, AG2), Calea 
Galați (în spatele Bl. 10), str. Plantelor (în spatele Bl. 8),  str. I.C. Brătianu (de la Creșa nr. 1 până 
la str. Apollo), Șos. Buzăului (între str. S. Bărnuțiu și str. Comunarzi, de la Bl. A8 și A9 Bis până 
la Bl. A6 și Bl. A4)” și darea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate Publică 
„Seroplant” Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
37) H.C.L.M. Brăila nr. 199/23.04.2021 privind: Declararea ca fiind bun de uz public local 

a imobilului denumit generic „Stație de autobuz” prevăzut la poziția nr. 38 din Cap. F – 
„Sistemele de transport public local în comun, de persoane cu terenurile aferente”, aflat în 
Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
325/30.09.2011, ce a făcut obiectul investiției „Viabilizare bazin înot olimpic – Municipiul Brăila” și 
darea acestuia în administrarea societății „BRAICAR” S.A. Brăila - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
38) H.C.L.M. Brăila nr. 200/23.04.2021 privind: Declararea ca fiind bunuri de uz public 

local a bunurilor denumite „rețea de apă” și „rețea de canalizare” prevăzute la poziția nr. 792 din 
Cap. B – „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente” și poziția nr. 440 din Cap. 
C – „Sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, aflate în 
Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
325/30.09.2011, ce au făcut obiectul investiției „Viabilizare bazin înot olimpic – Municipiul Brăila” 
și darea acestora în administrarea Companiei de Utilități Publice „Dunărea Brăila” S.A. - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
39) H.C.L.M. Brăila nr. 201/23.04.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 

32/32344/10.08.2016 încheiat cu I.F. DRĂGAN GHEORGHE, pentru terenul situat în Municipiul 
Brăila, str. Pietății la intrarea în Parcul Monument, amplasament nr. 2 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
40) H.C.L.M. Brăila nr. 202/23.04.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 

38/32346/11.08.2016 încheiat cu I.F. DRĂGAN GHEORGHE, pentru terenul situat în Municipiul 
Brăila, Faleza Dunării amplasament nr.4 -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
41) H.C.L.M. Brăila nr. 203/23.04.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 

19/21720/21.06.2016 încheiat cu societatea CRITELAR AGRO S.R.L., pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, str. Hipodrom, bloc G3 -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

42) H.C.L.M. Brăila nr. 204/23.04.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
10/9692/15.06.2016 încheiat cu societatea MELVADIZ S.R.L. Brăila, pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, str. Franceză nr.40 lot 2 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

43) H.C.L.M. Brăila nr. 205/23.04.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
74/41019/31.10.2016 încheiat cu societatea OCADAD AGRO S.R.L. Brăila, pentru terenul situat 
în Municipiul Brăila, str. Pietății la intrarea în Parcul Monument, amplasament nr. 1 - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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44) H.C.L.M. Brăila nr. 206/23.04.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
73/40988/31.10.2016 încheiat cu societatea OCADAD AGRO S.R.L., pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, Faleza Dunării, amplasamentul nr. 5 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

45) H.C.L.M. Brăila nr. 207/23.04.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
52/36603/15.09.2016 încheiat cu societatea SAVNITA STYLE S.R.L. Brăila, pentru terenul situat 
în Municipiul Brăila, Faleza Dunării, amplasament nr. 3 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

46) H.C.L.M. Brăila nr. 208/23.04.2021 privind: Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. 
nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt 
sau pot fi ocupate de module pentru activități economice” -  Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

47) H.C.L.M. Brăila nr. 209/23.04.2021 privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 791/12.12.2020  
referitoare la „Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al 
Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații 
comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila         
nr. 421/31.08.2020” -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

48) H.C.L.M. Brăila nr. 210/23.04.2021 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 -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

49) H.C.L.M. Brăila nr. 211/23.04.2021 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 -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

50) H.C.L.M. Brăila nr. 212/23.04.2021 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” - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

51) H.C.L.M. Brăila nr. 213/23.04.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
292,00 mp, situat în Brăila, str. Decebal nr. 90, NCP 93659, solicitantei BOLOZAN STELA - 
MIHAELA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

52) H.C.L.M. Brăila nr. 214/23.04.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
130,00 mp, indiviz din suprafața de 260,00 mp, situat în Brăila, strada Argeșului nr. 11 bis + 11A, 
NCP 95907, solicitantei MOTOTOLEA ELENA, teren pe care se află amplasată construcția C1, 
proprietatea acesteia - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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53) H.C.L.M. Brăila nr. 215/23.04.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
417,00 mp, situat în Brăila, str. Graurului nr. 27, NCP 96220, solicitantelor PITULICE ANICA, 
FORNEA IOANA, SINIVOLNOV ILINCA și CIUHAT RODICA, teren pe care se află amplasate 
construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
54) H.C.L.M. Brăila nr. 216/23.04.2021 privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr.2, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85404, 
constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 153/28.04.2017 în favoarea domnului BULARCĂ LUCIAN - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

55) H.C.L.M. Brăila nr. 217/23.04.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr. 2 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 

56) H.C.L.M. Brăila nr. 218/23.04.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Catolică nr. 2A - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

57) H.C.L.M. Brăila nr. 219/23.04.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 4 c/c Calea Galați nr.27 - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

58) H.C.L.M. Brăila nr. 220/23.04.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 31 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

59) H.C.L.M. Brăila nr. 221/23.04.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 2, ap.1 - Hotărârea 
a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

60) H.C.L.M. Brăila nr. 222/23.04.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Școlilor nr. 1, lot 3 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
61) H.C.L.M. Brăila nr. 223/23.04.2021 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 7.700 mp, situat în perimetrul III aflat în administrarea Regiei 
Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru” și o abținere. 
 Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila ca 
membri titulari în  comisia de licitaţie pentru concesionarea unui teren, în suprafață 7.700 mp, 
situat în perimetrul III aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat 
electronic prin vot secret, domnul consilier local Vărzaru Dan Andrei obținând 19 voturi 
„pentru” și 8 voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 voturi exprimate, iar doamna consilier local 
Rădulescu Daniela - Elena, obținând 18 voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă”, din totalul celor 27 
voturi exprimate. 
 De asemenea, desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila ca 
membru supleant în  comisia de licitaţie pentru concesionarea unui teren, în suprafață 7.700 mp, 
situat în perimetrul II aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat 
electronic prin vot secret, domnul consilier local Caranica George – Marius obținând 20 
voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă”, din totalul celor  27 voturi exprimate. 
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62) H.C.L.M. Brăila nr. 224/23.04.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 
investiții „Extindere sistem de iluminat public la trecerile de pietoni (montare de console cu 
aparate de iluminat cu LED stradale) 72 locații în următoarele zone: Str. G-ral Eremia Grigorescu 
de la Liceul Nicolae Bălcescu până la Autogara Aventin, Str. Pietății de la Barieră până la 
Cimitirul Sfântul Constantin, Str. Școlilor de la Cimitirul Sfântul Constantin până la B-dul Al. I. 
Cuza, B-dul Dorobanților de la Str. Carantina până la Str. Mioriței, Calea Galați din Centru spre 
Vidin, Calea Călărașilor, de la Șos. de Centură până la stația de distribuție carburanți LUKOIL, 
Șos. Buzăului, de la stația de distribuție carburanți LUKOIL până la Șos. de Centură, Municipiul 
Brăila” - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

63) H.C.L.M. Brăila nr. 225/23.04.2021 privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 
situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 1, bl. B2, scara 1, parter, ap.4 - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
 

64) H.C.L.M. Brăila nr. 226/23.04.2021 privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în 
Municipiul Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 169-171, conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea 
nr. 10/2001 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

65) H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.04.2021 privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în 
Municipiul Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 254, conform Legii nr. 112/1995, 
coroborată cu Legea nr. 10/2001 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
66) H.C.L.M. Brăila nr. 228/23.04.2021 privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea 

unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

67) H.C.L.M. Brăila nr. 229/23.04.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
256,00 mp, situat în Brăila, strada Graurului nr. 26, NCP 7003, solicitantului STĂNESCU 
OVIDIU, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestuia - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

68) H.C.L.M. Brăila nr. 230/23.04.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 10 - Hotărârea 
a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

69) H.C.L.M. Brăila nr. 231/23.04.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Oituz nr. 12 - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
70) H.C.L.M. Brăila nr. 232/23.04.2021 privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

luna mai 2021 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 
 

DRĂGAN ION  
 
 

  
 

 


