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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila  
din data de 23.04.2021, ora 09:00 

 
  

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. 1435/16.04.2021, 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 29.03.2021, precum și un exemplar al procesul – verbal al ședinței 
extraordinare din data de 31.03.2021, au fost puse la dispoziţia dumneavoastră pe 
platforma http://clm.primariabr.ro/, în vederea lecturării conţinutului, iar în urma verificării 
acestora s-a constatat că nu au fost primite observaţii, drept pentru care vă supun spre 
aprobare procesele – verbale menţionate anterior. 
 - Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi procesele – verbale menționate anterior au fost aprobate.  
 
Prin H.C.L.M. Brăila nr. 161/29.03.2021 a fost aleasă ca preşedinte de şedinţă 

pentru luna aprilie 2021, doamna viceprimar CIOCAN DOINIȚA, pe care o invit să preia 
conducerea lucrărilor ședinței de astăzi. 

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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 toți cei 27 de consilieri, 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: 
Se retrag de pe ordinea de zi următoarele proiecte: 
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.  

 
Aceste proiecte se retrag deoarece trebuie completate cu anumite documente. 

http://clm.primariabr.ro/


 2 

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 8 noi proiecte de 
hotărâre, 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”. 

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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: 
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. 

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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: 
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. 
 

Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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: Aprobarea 

vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 254, 
conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea nr. 10/2001. 

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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. 
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Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al 
Municipiului Brăila. 

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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: 
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. 

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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. Dimitrie Bolintineanu nr. 10. 
 

Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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: 
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. 
 

Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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: 

 Față de forma ordinii de zi inițial prezentate apelez la înțelegerea dumneavoastră 
pentru a discuta aceste proiecte în următoarea ordine: Pentru a respecta prevederile Legii 
273 propunerea este ca punctele aflate inițial de la nr.12 la nr.23 inclusiv, proiecte care 
privesc aprobarea de indicatori tehnico-economici, să fie discutate înainte de proiectul 
privind aprobarea cuantumului de burse. Dacă sunteți de acord, vă rog să votați ordinea 
de zi în această formă. 
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Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot ordinea de zi cu precizările menționate: 
 
1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.      

 
2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

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

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare 
acoperiș Grădinița cu Program Prelungit nr.56 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.  
 

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
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12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

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

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila  pe anul 2021.  
 
16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” 
Brăila, pe anul 2021.  

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

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 2021.  

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

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila,  pe anul 2021.  
 

19) Proiect de hotărâre inițiat de doamna consilier local Virginia-Loredana 
Badiu și doamna consilier local Neacșu Cornelia, membri în A.G.A. la societatea 
ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA privind: Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI 
TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2021.  
 

20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila,  pe anul 2021.  

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

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE  TRANSPORT PUBLIC 
LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE  PORTUARĂ Brăila,  pe anul 2021.  

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

Aprobarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2021.  
 
23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea cotizației anuale a municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la 
dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA, în anul 2021.  

 
24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
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26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în 
gradul grav de handicap, pentru anul 2021.  
 

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 

28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de 
selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub 
autoritatea Municipiului Brăila.  
 

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.03.2021 a 
măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.  
 

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea 
cuantumului maxim  și  a condițiilor  de  acordare  a  prestațiilor financiare excepționale  
acordate, pentru  anul 2021, la nivelul Municipiului Brăila.  

 

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Actualizarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 325/30.09.2011, 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. 
 

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”, 
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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. 

 
36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
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45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”.  

 
47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”.  

 
48) 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.  

 
49) 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.      
 

50) 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”.  
 

51) 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 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.  

 
52) 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 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.  

 
53) 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 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.  
 

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
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55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Fața Portului nr. 2.  

 

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

 

57) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Cetății nr. 4 c/c Calea Galați nr.27.  

 

58) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Golești nr. 31.  

 

59) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 2, ap.1.  

 

60) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Școlilor nr. 1, lot 3.  

 
61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
62) 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 distribuție carburanți LUKOIL până la Șos. de Centură, Municipiul 
Brăila”. 

 

63) 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. 

 

64) 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. 

 

65) 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. 

 

66) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al 
Municipiului Brăila. 
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67) 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. 
 

68) 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. 

 

69) 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. 

 

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

 

71) Alte probleme. 
 

- 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 indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii «SISTEM DETECȚIE EFRACȚIE» la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 7 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 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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 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. 

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 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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 „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. 

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 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. 

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: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii <Reabilitare și dotare Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 47 „Pinochio”>, 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 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acoperiș Grădinița cu Program 
Prelungit nr.56 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 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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: 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. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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

Discuţii? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Forma pe care o votați dumneavoastră este forma actualizată, conform 

documentelor transmise pe platformă. Vă mulțumesc! 
 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2021. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Am două propuneri de amendament. Este vorba despre panouri de promovare de 

obiective turistice de pe raza municipiului Brăila. Aici am notat Muzeul de Istorie, Grădina 
Mare, Castelul de Apă, Parcul Monument, Grădina Zoo, casa Panait Istrati, Faleza 
Dunării, Teatrul Maria Filotti, str. Mihai Eminescu, Centrul Vechi, Piața Traian. Panourile 
vor fi amplasate la intrările în municipiu, pe șos. dig Brăila - Galați, trecere bac Tulcea, 
Șos. Baldovinești, Șos. Focșani, Șos. Rm. Sărat, Șos. Buzăului și Calea Călărașilor. Am 
făcut o estimare de 3000 de euro pe an, pentru un panou de 14/4 m, în total 21.000 de 
euro pe an pentru 7 panouri. Finanțarea ar putea veni din fondul de rezervă al Primăriei. 

Al doilea amendament: reabilitarea șos. Rm Sărat, reparații carosabil și trotuare. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Este interesantă prima propunere. În principiu sunt de acord cu ea, dar pentru a nu 

face o chestiune pe genunchi la ședință o să vă rog să aveți amabilitatea ca după 
aprobarea bugetului să ne întâlnim pentru a avea și devize de la dumneavoastră, pentru 
că este absolut obligatoriu să avem și devize. Să vedem ce anume include proiectul 
respectiv, din ce se compun panourile, părțile componente, să alegem locațiile, astfel încât 
să nu intrăm într-o contradicție cu cei de la Direcția Județeană de Cultură, care sunt în 
subordinea Ministerului Culturii. Sunt de acord cu proiectul dumneavoastră, dar înainte să-
l votăm acum să-l discutăm foarte bine, pentru că trebuie să venim cu o sumă concretă și 
cu locații precise ale acestor panouri. Nu putem să-l votăm în acest moment în forma 
propusă de dumneavoastră. V-aș propune să-l amânăm pentru rectificarea de buget, 
astfel încât să fie foarte bine documentat cu sume și locații.  

 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Sper că nu veți găsi motive.  
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Vă garantez că nu vom găsi motive pentru a nu-l pune în practică. La cel de-al 

doilea punct vă informez că în bugetul de funcționare avem suma de 14 milioane de lei 
pentru reabilitarea infrastructurii stradale și a fost deja emis ordinul de începere lucrări 
pentru șos. Rm. Sărat, cu trotuare și asfalt. Echipa care lucrează în momentul de față pe 
șos. Viziru, după ce va termina acolo, se va muta pe șos. Rm. Sărat. Mă bucur că aveți 
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aceeași gândire ca și a mea, dar am emis deja ordinul de începere lucrări și nu mai putem 
să votăm ceva ce este deja inclus   

 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Eu m-am uitat și am văzut că nu este inclus în planul de investiții. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nu este inclus în bugetul de investiții, ci în cel de funcționare, la acordul cadru 

pentru asfaltări, unde avem suma de 14 milioane de lei. 
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Foarte bună inițiativa dumneavoastră, dar aș dori, dacă tot începeți reabilitarea șos. 

Rm. Sărat, să nu se întâmple ca pe Calea Galați, unde ați lăsat trotuarele neterminate de 
3 ani de zile. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Acolo așa a fost făcut proiectul. Anul acesta nu se vor finaliza lucrările fără trotuare 

asfaltate. 
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
În contract așa se spune? 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Contractul pe Calea Galați a fost făcut anterior mandatului meu, iar banii de la 

Guvern au venit doar pentru carosabil. Așa era gândirea la momentul acela. 
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Am înțeles, domnule Primar. Sper să nu dați la spate propunerea. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
În niciun fel. Mi se par propuneri interesante. 
 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Primul amendament l-am intitulat eu Muzeele Copiilor. Ne dorim ca ele să fie 

vizitate de un număr cât mai mare de copii, pentru că simțim această nevoie și se pare că 
ușile muzeelor nu sunt deschise. Ne-am gândit să targhetăm, ca și public țintă, în primul 
rând elevii cu rezultate deosebite. Din numărul de 27 de mii de elevi din municipiu m-am 
gândit să fie oferite facilități către 1000 de elevi și elevi cu rezultate materiale limitate 2000 
de elevi. Ar fi un total de 3.000 de elevi care să aibă acces la unitățile muzeale de pe raza 
municipiului Brăila. Am numărat 11 locații și la un preț de mediu de 2 lei/elev, ar fi un 
buget anual de 66.000 de lei. Mulțumesc!    

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, propunerea este una bună, doar că muzeele nu aparțin 

municipiului Brăila, ci Consiliului Județean. Din informațiile pe care le am se organizează 
împreună cu școlile și liceele anumite vizite la muzee. Nu știu să vă spun exact la ce tarif. 
Mai știu că anumite vizite sunt chiar cu titlu gratuit. Mă întreb de ce să plătim dacă se pot 
face vizite gratuite pentru elevi. 

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Aveți dreptate, domnule Primar. Știm că este realizată o asociere între Consiliul 

Județean și Primăria Brăila. Contextul actual nu permite, din cunoștințele mele, vizite în 
grupuri organizate. De aceea am venit cu această propunere, pentru ca elevii să respecte 
distanțarea socială și să vină în grupuri mai mici, nu organizate cu unitatea de învățământ.  
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Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Noi vă propunem altceva. Vă propunem ca elevii să vină în grupuri mai mici, 

organizate prin intermediul unităților de învățământ, astfel încât aceștia să aibă gratuitate 
la muzee. Noi avem un parteneriat în domeniul cultural cu cei de la Consiliul Județean, dar 
parteneriatul respectiv nu presupune costuri pentru niciun fel de instituție, ci doar sprijin 
reciproc, astfel încât la toate evenimentele organizate de Consiliul Județean sau de 
Primăria Municipiului Brăila să ne punem la dispoziție resursele (clădiri, scena, aparatură) 
pentru a ne susține cu titlu gratuit reciproc. Eu cred că lucrurile trebuie să rămână la fel și 
astfel elevii să poată avea acces gratuit la muzee.     

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Este excelent. Am făcut o salvare de costuri la buget. Rugămintea este dacă putem 

cu ajutorul Consiliului Județean și a Inspectoratului Școlar Județean să încurajăm elevii să 
deschidă porțile muzeelor.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
După finalizarea ședinței o să avem o discuție cu directorul interimar al muzeului și 

ulterior sper să finalizăm cu cel care va câștiga concursul final, astfel încât parteneriatul cu 
Consiliul Județean să fie extins și pe zona de muzee, fără costuri.  

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Mai am câteva amendamente. Acestea au venit la solicitarea locuitorilor 

municipiului Brăila. Am o solicitare semnată de 6 persoane care ne semnalează faptul că 
în zona Grădinii Mari parcarea vizitatorilor se face pe trotuarul de lângă, lucru care duce la 
deteriorarea acestuia. Sugestia și rugămintea este de a amenaja o parcare în spic în 
această zonă, astfel încât să permită și un număr mai mare de vizitatori și să se evite și 
deteriorarea trotuarelor.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Această chestiune nu poate fi introdusă în bugetul municipiului datorită faptului că 

este o chestiune legată de marcaj. Marcajul trebuie să fie autorizat de Poliția Rutieră. Aș 
vrea să facem o adresă, și aș vrea ca domnul director Termegan să-mi aducă aminte de 
acest subiect, către Poliția Rutieră să vedem dacă ne permit marcajul în spic pe acea 
stradă. Nu este nevoie de buget de investiții pentru că avem la S.U.P.A.G.L. sumele 
aferente pentru marcaje rutiere deja incluse în buget.   

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Mai am o sesizare venită de la locuitorii din această zonă, mai precis pe strada 

Neagră. Locuitorii de aici solicită refacerea sistemului de canalizare și asfaltarea acestei 
străzi. Au fost executate în anii anteriori câteva lucrări, dar nu s-au finalizat. Am planșe 
foto cu strada de acolo și există chiar și o clădire care, din cauza infiltrațiilor de la 
canalizare, s-a crăpat și se lasă. Poate fi prinsă pe investiții sau măcar finanțarea 
documentației DALI? 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Din informațiile pe care le deținem refacerea infrastructurii de canalizare pe această 

stradă este prinsă deja într-un proiect cu finanțare europeană semnat de A.D.I. Dunărea, 
C.U.P. Dunărea și minister. Atunci când se va face licitația se va schimba și canalizarea 
pe această stradă, urmând ca ulterior să se refacă și stratul de asfalt. Fiind pe fonduri 
europene licitația se află în stadiul de caiet de sarcini. Mai multe nu pot să vă spun în 
momentul de față. Așteptăm să se demareze licitația, să se desemneze un câștigător și să 
se facă lucrarea respectivă acolo. 

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Excelent! Tot pe această temă mai am o sesizare care vine din zona cartierului 

Radu Negru, str. George Enescu, la intersecția cu str. Castanului, unde au fost executate 
lucrări de reabilitare a covorului asfaltic de la Șoseaua de Centură până la un anumit 
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niivel, dar acolo la fiecare ploaie mai importantă zona devine un lac. Se pare că 
canalizarea nu face față pentru a prelua volumul de apă și astfel se inundă. Aș ruga, dacă 
se poate verifica, dacă este prins tot în acest proiect cu CUP Dunărea pentru reabilitare. În 
apropiere este și o stație de pompare a CUP Dunărea. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Știu situația foarte bine. Țeava de canalizare este de acum 10 ani de o anumită 

dimensiune și s-au branșat foarte mulți cetățeni în zonă, astfel că a devenit insuficientă. 
Din informațiile pe care le dețin știu că anul trecut în toamnă, și sper să nu greșesc, cei de 
la C.U.P. Dunărea au modernizat stația de pompare de acolo, astfel încât să facă față la o 
capacitate mult mai mare și să nu mai apară acel fenomen, pe care dumneavoastră îl 
reclamați. Aș vrea să urmărim la următoarea ploaie, pentru că din informațiile mele, și știu 
foarte bine acest lucru, s-a mărit capacitatea stației respective prin montarea de pompe 
noi.  

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
În zona respectivă întregul teren este mai jos față de terenurile învecinate. C.U.P. 

Dunărea a suplimentat pompele în acea zonă și a făcut o adresă municipalității pentru a 
pune la dispoziție un teren de aproape 1000 de m2 pentru a construi o stație de cantare, 
astfel încât atunci când plouă foarte puternic apa să se acumuleze în acel bazin și de 
acolo pompată mai departe în rețeaua de canalizare. Compania a făcut deja aceste 
demersuri și luna viitoare vom avea un proiect de hotărâre pentru a putea pune la 
dispoziție acest teren.  

 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Vreau să vă pun în vedere două amendamente, care aș vrea să fie cuprinse în 

actualul buget. Primul este un amendament privind amenajarea de piste de biciclete. 
Această discuție știu că a mai avut loc și în 2018 la votul bugetului de atunci. Atunci nu a 
trecut, dar vreau să vă atrag atenția că alături de traficul pietonal ciclismul urban este o 
modalitate de deplasare ecologică și socială, care nu generează poluare în orașe și ajută 
foarte mult la sănătate. Vreau să vă spun, de asemenea, că ciclismul urban este o 
modalitate de transport nepoluant, care necesită o mai mare atenție pe termen mediu și 
lung privind protecția climei, reducerea zgomotului și gestionarea calității aerului. Mă 
gândeam că avem nevoie de o ierarhie cel puțin la fluidizarea traficului individual în 
favoarea pietonilor, a bicicliștilor și a transportului public local. La momentul actual orașului 
nostru îi lipsesc cu desăvârșire benzile prioritare pentru mijloacele de transport în comun 
sau a taxiurilor și a pistelor de bicicliști, iar trotuarele în anumite zone sunt deteriorate sau 
impracticabile. Eu mă bucur că ați prins în actualul buget reamenajarea lor, dar avem 
nevoie, și așa cred eu, și de amenajarea pistelor de biciclete. Eu vă propun 3 trasee. 
Traseul 1 este din B-dul Dorobanților, de la trecere bac Stânca pe tot bulevardul până la 
trecere bac Smârdan. Traseul 2: Calea Călărașilor – Piața Traian – Calea Galați. Traseul 
3: Grădina Zoo - șos. Buzăului – Bariera Călărași.  

Vă aduc în discuție și al doilea amendament pentru a nu mai interveni apoi. Acesta 
este legat de reabilitarea străzii Albinei. Strada Albina este o străduță care face legătura 
între două mari artere ale orașului și anume B-dul Dorobanților și str. Griviței. De multe ori 
este folosită de conducătorii auto pentru a evita aglomerația intersecțiilor din zona Piața 
Mare. Locuitorii din zonă au constatat că strada s-a deteriorat în ultima perioadă, iar la 
nivelul carosabilului s-au format mai multe gropi de mari dimensiuni, creând neplăceri 
șoferilor și locuitorilor din această zonă. Aceștia mi-au spus că acum câteva zile s-au 
întâlnit cu dumneavoatră, domnule Primar, în cartier și v-au sesizat aceste probleme. 
Având în vedere traficul foarte mare de pe această stradă vă propun reabilitarea de 
urgență a acesteia prin turnarea unui covor asfaltic.        

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Am să răspund eu la a doua propunere a dumneavoastră. La strada Albinei s-a dat 

și aici ordinul de începere lucrări și nu mai este nevoie să trecem în buget. Am reabilitat 
toată zona dintre blocuri de la Piața Mare până în Barieră. Acum se lucrează în zona 
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aferentă str. Ghioceilor, în spatele blocurilor. Urmează ca echipa care termină în Viziru să 
se mute acolo, unde vor reabilita tot ce înseamnă covor asfaltic, trotuare și borduri, mai 
ales că acelea sunt foarte vechi, de când le-a pus Ceaușescu.  

În ceea ce privește pistele de biciclete să știți că noi avem prins în buget. B-dul 
Independenței o să înceapă într-un termen foarte scurt. În câteva luni vom avea o 
problemă foarte mare pentru că vom bloca traficul pe tronsonul între Calea Călărașilor și 
str.Școlilor. Proiectul Dorobanți este prins pe fonduri europene și nu putem face niciun fel 
de modificări acolo.   

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Codul rutier reglementează faptul că pistele de biciclete trebuie să fie separate de 

fluxul de autovehicule în cazul în care pista de biciclete este pe carosabil și de fluxul 
pietonal în momentul în care se află amplasate pe trotuar. Proiectul Dorobanți s-a încheiat 
în 2018 și avem o perioadă de monitorizare în care nu putem schimba funcționalitatea. 
Durata proiectului este de 5 ani și în momentul de față ne aflăm în această perioadă. 
Stâlpi sau orice altă formă de marcare a pistelor de biciclete ar contravine funcționalității 
proiectului în forma în care el a fost semnat. Acesta este motivul pentru care nu putem 
interveni pe B-dul Dorobanților în momentul de față. După finalizare, în funcție de valorile 
de trafic din zonă, vom vedea la momentul respectiv și în funcție de discuțiile cu Poliția 
Rutieră, care va fi varianta optimă. În momentul de față ar fi o variantă pentru piste de 
bicilete pe trotuar, dar în condițiile în care nu va afecta fluxul de persoane.  

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Suplimentar față de ce a spus domnul Primar și domnul Viceprimar tot pe fonduri 

europene, în afară de B-dul Independenței, care are prevăzute piste de biciclete, avem de 
asemenea Radu Negru – Parc Monument, cu pistă de biciclete și bandă dedicată 
transportului în comun. Identic avem și pe Calea Galați și șos. Baldovinești. Mai mult, 
până la exercițiul financiar din 2027, după cum știți, avem prinsă o reabilitare a zonei 
Brăila – Lacu Sărat, unde de asemenea avem zonă dedicată pistelor de biciclete. Le-am 
prins și ne dorim finanțare europeană și din alte surse atrase la bugetul local și nu din 
acesta.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
La b-dul Dorobanților din punct de vedere tehnic putem să ajungem la restituirea 

întregii sume de 30 de milioane de euro și nu ne permitem așa ceva. La celelalte două 
trasee propuse de domnul consilier vă spun sincer, eu locuind pe Buzăului, că nu văd o 
posibilitate, deși mi-aș dori la fel ca pe Călărași, din cauza faptului că sunt foarte multe 
mașini parcate acolo și oamenii nu mai au efectiv unde să le parcheze. Știți foarte bine că 
am amenajat foarte multe locuri de parcare și în bugetul actual sunt introduse investiții și 
pentru amenajarea altor locuri de parcare. Sunt adeptul prioritizării pistelor de biciclete la 
proiectele europene deja semnate aflate în licitație sau în curs de începere a lucrărilor. 
Pentru aceste piste avem nevoie de o discuție cu cei de la Poliția Rutieră, pentru că eu nu 
cred că este oportun să le delimităm cu garduri pe prima bandă, astfel încât să ne 
împiedice și la deszăpezire și optez pentru realizarea lor, acolo unde este posibil, pe 
trotuare. Noi am avut bugetul în dezbatere publică peste 30 de zile și dacă această 
discuție ar fi fost purtată anterior am fi putut obține și un punct de vedere al Poliției 
Rutiere. Rugămintea către domnul consilier Coman este să abandonăm total o perioadă 
proiectul cu piste de biciclete pe B-dul Dorobanți, deoarece nu vreau să restituim banii, iar 
la celelalte două trasee propuse să ne sfătuim și să facem adrese către Poliția Rutieră, 
astfel încât aceștia să ne dea un răspuns și o recomandare privind modalitatea de 
amplasare a acestor piste pe trotuar sau pe carosabil. Eu nu sunt de acord cu montarea 
de garduri pe prima bandă. Să le suspendăm, pentru că nu vreau să spun să le retragem, 
până când avem un răspuns oficial din partea Poliției Rutiere. Domnule Coman, sunteți de 
acord? 
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Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Da. Eu sunt de acord cu ceea ce ați spus. O să discutăm și reanalizăm situația cu 

cei de la Poliția Rutieră. Mă bucur foarte mult că pe Calea Galați și str. Grigore 
Alexandrescu vor exista aceste piste de biciclete.  

 
 Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
În proiectul Parc Monument – Radu Negru, cumva legându-se de propunerea 

dumneavoastră cu Grădina Zoo, avem piste de biciclete cuprinse și le vom realiza din bani 
europeni, iar pe Calea Galați avem bandă dedicată transportului în comun. Chiar nu se 
poate. Acolo încercăm și facem mari eforturi de a realiza acest obiectiv. Dacă ați văzut, cel 
puțin pe o anumită zonă, există o aglomerare de la un anumit moment în sus, respectiv de 
la ora 16 până a doua zi. Acolo încercăm și reușim prin acest proiect suplimentarea 
numărului locurilor de parcare, astfel încât să fluidizăm traficul. Mulțumesc! 

 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Și eu vă mulțumesc. Este minunat că v-ați gândit la asta și așteptăm și realizarea. 
 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Deja sunt în licitații.  
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Mai am un amendament vis-a-vis de amenajarea de parcări în cartierul Progresul, 

mai precis parcarea în spatele blocurilor A5, A6, A7, A8 și A9, parcarea din spatele 
blocurilor B1, B2, B3, B4, B5, B7 și B8 și parcarea din spatele blocurilor E2, E3, E4 și E5. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, cum vreți să vă prezint lucrurile? Partea bună sau partea 

proastă? 
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Cum doriți. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Finalitatea este aceeași. Sunt deja incluse în buget la lista de investiții, unde avem 

modernizarea spațiilor publice din cartierele Progresul și Vidin, multianual, anul acesta 
făcând proiectul, obținând avizele și toate celelalte în perioada următoare. Deci, rezolvat. 

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Dacă tot ați amintit cartierul Vidin bănuiesc că în acel proiect este prinsă și 

finalizarea asfaltării străzilor Bujorului, Dudului și Jderului. Am aici sesizarea de la 18 
cetățeni ce locuiesc acolo că de 3 ani de zile lucrările trenează și nu a fost finalizată 
reabilitarea acestor străzi. Urmează turnarea covorului asfaltic și dacă ați spus că este 
prins în buget probabil se va realiza. Tot legat de asfaltări citeam ieri o postare a 
dumneavoastră în care menționați că s-a finalizat asfaltarea în cartierul Radu Negru. Din 
păcate au fost scăpate două străzi: str. Plopului și str. Platanului. Poate găsim o soluție să 
le includem în planul de investiții din acest an. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Străzile la care ați făcut referire au fost pe un program distinct față de cele pe care 

le-am citit anterior. Noi am terminat licitația și firma Dalex, după ce a început săpăturile, a 
fugit de pe șantier. I-am dat un cadou constând în certificat constatator negativ, astfel 
încât să o eliminăm de la toate licitațiile. De asemenea, i-am executat și garanția, astfel 
încât să simtă că a trecut pe la Brăila și ne-a pus într-o situație foarte nefavorabilă. Ulterior 
am organizat o nouă licitație câștigată de societatea Eurobuilding, care lucrează și a 
asfaltat foarte mult. În momentul de față lucrează la tot ce înseamnă amenajare trotuare și 
rigole și urmează să toarne și asfaltul. Aceste străzi sunt incluse în alt proiect Modernizări 
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cartier Pisc, dar includ și străzi din Brăilița și Vidin. Mai este un rest de executat de 
14.090.000 de lei, iar lucrările trebuie să fie terminate până la sfârșitul acestui an. 

Referitor la cele două străzi din cartierul Radu Negru noi am asfaltat toate străzile 
care erau din pământ. Mai sunt străzi, dar acelea sunt private și la acelea nu o să 
intervenim absolut deloc. Mai sunt și străzi publice asfaltate de primarii anteriori și unele 
dintre ele au nevoie de reabilitare. În funcție de capacitatea de lucru a formațiilor existente 
vor intra și ele în execuție. Pentru străzile private Primăria Municipiului Brăila nu va cheltui 
niciun leu.  

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Aveți dreptate. Acele străzi sunt în concesiune. Aș mai avea un punct. Pe strada 

Traian pe locul unde a funcționat PAL S.A., a rămas în momentul de față un teren al 
nimănui, plin de gunoaie și degradat. Rugămintea unor cetățeni din zonă este de a se 
igieniza acel teren și de a se realiza îngrădirea lui, pentru a nu se mai arunca alte gunoaie.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, eu am altă propunere, pentru că vorbim despre un teren privat. 

Vreau ca domnul Tănase, care este prezent la această ședință, să-l someze pe proprietar 
să-și facă îngrădirea pe banii lui, pentru că n-a ajuns Primăria să facă garduri la privați și 
să-i dea niște amenzi și un termen de ecologizare a terenului. Legea nu ne permite să 
cheltuim bani publici pentru curățarea terenurilor private, a celor care nici măcar nu au 
decența, nu vorbesc de bunul simț, să-și curețe terenul.   

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Sunt de acord. Având cadru legal să-l aplicăm.  
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Referitor la mențiunea pe care a făcut-o domnul consilier Gheorghiță, într-adevăr 

Primăria acordă drept de superficie. În momentul în care Primăria emite, în baza unei 
hotărâri de Consiliu Local, un drept de superficie sau închiriere, cetățeanul respectiv 
trebuie să se comporte ca și un bun proprietar. Cel care dobândește acest drept are niște 
obligații de a extinde rețeaua de canalizare, de a extinde rețeaua de iluminat public și de a 
extinde utilitățile. Așa cum am văzut în trecut ei sunt sancționați periodic și li se retrage 
acest drept. Primăria nu are capacitatea și nici nu este legal să investim bani publici pe 
terenuri private sau terenuri date prin superficie sau închiriere. Este o chestiune similară 
cu cea de la Caporalul Mușat, unde Primăria Municipiului Brăila are probleme cu niște 
străzi din zonă, pe care dezvoltatorul le-a uitat. Dezvoltatorul a fost amendat, se află în 
proces și instanța își va spune cuvântul.     

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Este vorba despre același dezvoltator care între timp, din informațiile mele, a intrat 

în faliment. Rugămintea mea este ca municipalitatea să-și exercite prevederile legale, să 
acționeze în consecință și să rezilieze acest contract, care nu mai are sens din moment ce 
firma este în faliment. Mulțumesc! 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Codul civil reglementează urmărirea patrimonială a administratorului pentru faptele 

persoanei juridice. Primăria Municipiului Brăila a depus toate eforturile, pe cale legală, de 
a soluționa acest litigiu. După hotărârea definitivă a instanței, ca respectivul va fi tras sau 
nu la răspundere, abia atunci Primăria Municipiului Brăila va putea fi pusă în situația legală 
de a investi pe un teren care a fost aprobat printr-o hotărâre de Consiliu Local și pus la 
dispoziție unui dezvoltator imobiliar. Având în vedere că în momentul de față litigiul nu a 
fost rezolvat nu avem cum să intervenim din punct de vedere legal. 

 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
La acest proiect nu particip la vot.  
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Domnul consilier, Pascale Mihai - Viorel: 
Am două amendamente venite la solicitarea locuitorilor zonelor respective. Primul: 

modernizare străzi Ion Ghica, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, C-tin Dobrogeanu 
Gherea, Mărului, Ion C. Brătianu. Între strada Apollo și Calea Galați: Ardealului, Brateș, 
Carpați. Între str. Mihail Kogălniceanu și B-dul Dorobanți: str. Siretului, inclusiv autogara. 
Menționez că nu mă refer la străzile Moș Ion Roată, Fundătura Ion Ghica, Ștefan Petrică 
și Traian Vuia, străzi fără asfalt, care vor fi prinse în modernizare străzi cartier Comorofca, 
aprobat prin H.C.L.M. nr.198/29.04.2020. Cer finanțarea DALI pentru început. 

Al doilea amendament: modernizarea străzilor Plevna, Rahova, Ștefan cel Mare, 
între Calea Galați și str. Carantinei, și str. Carantinei. De asemenea, solicită finanțarea 
DALI pentru început. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, mă bucur că sunteți bine informat și știți că proiectul privind 

asfaltarea cartierului Comorofca include și străzile din cartierul Islaz. Avem deja un 
câștigător al licitației și se așteaptă avizul de la Direcția Județeană de Cultură pentru a 
putea elibera autorizația de construire. Pentru celelalte străzi sunt de acord că trebuie 
asfaltate, dar nu în forma propusă de dumneavoastră. Vă spun cu toată sinceritatea că 
anul acesta nu vom putea asfalta toate străzile. După ce terminăm șos. Rm. Sărat o să 
mutăm echipele pe str. Gării, Str. Siretului și pe o parte din străzile menționate de 
dumneavoastră. Avem în plan acest lucru, dar nu am dat încă ordinul de începere al 
lucrărilor. Acolo unde avem asfalt deja și nu este nevoie să săpăm la 80-90 de cm pentru 
fundație este suficient să dăm comanda din acordul cadru, fără să cheltuim bani pe DALI, 
studii sau măsurători. Diferența la programul de întreținere pe care îl avem este că în 
funcție de finalizarea lucrărilor pe anumite străzi putem să intrăm imediat pe altele, pe 
când ceea ce ne propuneți dumneavoastră acum, cu aprobare DALI, aprobare indicatori 
tehnico-economici etc., ar dura cam 2 ani. Acești doi ani reprezintă termenul în care se 
face prima licitație pentru proiectare, apoi se obțin avizele etc. ceea ce înseamnă un 
termen foarte lung. Am să vă rog să fiți de acord cu varianta propusă de mine, dar repet, 
cu toată sinceritatea, nu o să putem în acest an să terminăm toate străzile. Știm cu toții că 
avem intenții și am asfaltat foarte mult, dar la un moment dat sunt două aspecte pe care 
trebuie să le recunoaștem: bugetul are o limită, dar și puterea de muncă și utilajele 
societăților ajung la o limită.   

 
Domnul consilier, Pascale Mihai - Viorel: 
Înțeleg și sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă nu în acest an poate în următorul. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Unele dintre ele vor fi asfaltate în acest an. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Întrucât nu am reușit până în prezent toate străzile din municipiul Brăila, statistica 

ne arată că avem undeva la 310-312 km de străzi cu diferite lățimi. Primăria a 
asfaltat/reasfaltat aproape 100 de km. Acordul cadru care este în vigoare în momentul de 
față, în valoare de 15 milioane de euro pentru aproximativ 200 km de străzi. Toate străzile 
cuprinse în acordul cadru vor fi asfaltate. Aici depinde foarte mult de forța și rapiditatea 
celui care a câștigat și i-a fost atribuit acordul cadru. Salut inițiativa domnului consilier, dar 
noi am avut în vedere aceste aspecte undeva înainte de 2020.  

 
Domnul consilier, Drogeanu Alexandru: 
Aș dori să intervin cu privire la asfaltarea străzilor din cartierul Chercea. Am 

observat în planul de reabilitare că nu sunt cuprinse străzile Alexandru Vlahuță, porțiunea 
dintre str. Spiru Haret și str. Sportului, str. Agricultorilor și str. Deva, între str. Comuna din 
Paris și str. Decebal. Toate străzile menționate sunt pavate cu piatră cubică. Locuitorii din 
acest segment cuprins între str. Spiru Haret și str. Sportului s-au legat de canalizarea care 
se află în mijlocul străzii și astfel a devenit foarte greu de circulat. Locuitorii de aici mi-au 



 21 

spus că așteaptă un răspuns pozitiv din partea dumneavoastră, în sensul că așteaptă să 
fie asfaltat segmentul respectiv.  

Al doilea amendament pe care aș vrea să-l supun atenției dumneavoastră este 
cartierul satelit al cartierului Chercea, anume cartierul Catanga. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Este o zonă a unui cartier.  
 
Domnul consilier, Drogeanu Alexandru: 
Un lucru foarte bun pe care l-ați făcut este că ați canalizat cu excepția str. 

Garoafelor. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Da, o știm. 
 
Domnul consilier, Drogeanu Alexandru: 
Se așteaptă demararea lucrărilor de asfaltare. Efortul financiar nu este prea mare. 

Aștept un răspuns de la dumneavoastră și pentru străzile respective și pentru cartierul 
Catanga, pentru a transmite mai departe locuitorilor din zonă. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
La străzile asfaltate propunerea noastră este să nu le includem în bugetul de 

investiții pentru că durează foarte mult timp și să venim cu ceea ce înseamnă acord cadru 
de întreținere stradală, pentru că putem să facem acest lucru. Într-adevăr acolo s-au tras 
gaze și când mergi pe str. Alexandru Vlahuță sunt numai șanțuri. Va mai dura până intrăm 
acolo și vă spun cu toată sinceritatea, pentru că trebuie să abordăm asfaltarea orașului în 
mod echilibrat, astfel încât să nu se creadă că facem toate investițiile într-un cartier sau în 
celălalt. Acesta este motivul pentru care am început prima oară cu asfaltarea străzilor din 
cartierul Chercea, dintre străzile Decebal, Magaziilor, Rm. Sărat, Baldovinești și Focșani. 
Au fost 12,6 km de străzi asfaltate integral, cu trotuare și spații verzi. Apoi am amenajat 
șos. Focșani. Am finalizat parcul de joacă din Chercea, de care oamenii își aduceau 
aminte doar din copilăria lor. Acum suntem în lucru la căminul cultural și urmează și parcul 
de joacă de lângă acesta. Însă a fost nevoie să demarăm licitații și în alte zone și să 
mutăm lucrările și în Comorofca, Pisc, Brăilița, Islaz și Progresul. Am terminat toate 
străzile de la Barieră până la ieșirea din oraș spre Viziru și Buzăului și vom reveni ulterior 
și la zona la care faceți dumneavoastră referire. Partea pozitivă este că avem deja un 
proiect, am aprobat deja indicatorii tehnico – economici pentru zona Catanga, dar vă spun 
cu toată sinceritatea că în bugetul din acest an nu mai avem suficienți bani. Nu vreau să 
se interpreteze ca un atac politic, dar pe lângă efectele generate de acest virus și banii pe 
care Primăria Municipiului Brăila îi primește de la Guvern au fost reduși. Noi avem în 
vedere ca în momentul în care Bruxelles va aproba, pentru că ieri a fost o respingere, 
programul național de redresare și reziliență să depunem proiectul pe care îl avem deja 
pentru celelalte străzi din cartierul Chercea, mă refer la Catanga și toate străzile dintre 
șos. Focșani și șos. Rm. Sărat. Pe de altă parte nu vreau să ajungem în situația în care 
toate celelalte cartiere să ne acuze că facem numai un cartier. Eu estimez, din evoluția pe 
care am văzut-o în ultima perioadă, că vom putea declanșa organizarea licitației în toamna 
acestui an, astfel încât toată iarna să fie timp de contestații, depuneri oferte, analiză oferte 
și în primăvara anului viitor să avem deja un câștigător al licitației. Îmi doresc să apreciați 
doar sinceritatea, în ceea ce privește propunerea dumneavoastră.      

 
Domnul consilier, Drogeanu Alexandru: 
Răspunsul pe care mi l-ați oferit am să merg să-l prezint locuitorilor din Catanga. Ei 

nu înțeleg chestiuni legate de Bruxelles, dar am să le comunic răspunsul pe care mi l-ați 
dat.        

 
 
 



 22 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Sunt de acord. Este un răspuns corect pe care îl dăm. Este adevărat că am tot dorit 

să facem acest lucru, dar nu am estimat la un moment dat că vine această pandemie cu 
scăderea veniturilor atât pe plan național cât și local. 

 
Domnul consilier, Drogeanu Alexandru: 
Vă dați seama că oamenii sunt sătui. Li s-a tot spus de 30 de ani.  
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nu cred că de 30 de ani. Eu cred că de 80 sau 100 de ani. Noi nu am știut de 

aceste probleme financiare legate de pandemia actuală, care a dus la scăderea 
veniturilor. Aceasta este propunerea reală cu rugămintea ca absolut toți oamenii să aibă 
încredere. Este adevărat că așteaptă de 80-100 de ani modernizarea străzilor respective, 
dar la fel cum am terminat străzile în toate celelalte cartiere, un lucru concret, care poate fi 
văzut peste tot în oraș, la fel vom face și aici.    

 
Domnul consilier, Drogeanu Alexandru: 
Referitor la parcul de joacă din cartierul Chercea, într-o zi m-am deplasat în zonă și 

locuitorii mi-au atras atenția că în curând se va încălzi și parcul va fi plin de copii și 
gardurile, clădirile vor ține loc de toalete ecologice. Ați înțeles ce am vrut să spun cu asta, 
da?  

Al doilea amendament: la intersecția străzilor Comuna din Paris cu Șos. Focșani 
există o stație de taxiuri. Aici au fost foarte multe discuții și chiar au am asistat la vreo 
două, unde taximetriștii s-au luat la harță cu locuitorii motivul fiind același, lipsa toaletelor 
ecologice. Taximetriștii au spus că sunt contribuabili și plătesc taxe, dar nu au toalete 
ecologice.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Pentru că locuitorii din zonă nu doresc ca în vecinătatea lor să fie toalete ecologice. 

În schimb, pentru că este căminul cultural aproape, după reabilitarea acestuia, taximetriștii 
vor putea să meargă la toaletele de acolo. Locuitorii nu doresc lângă gardul lor să fie o 
toaletă ecologică. Aceasta este realitatea: oamenii nu doresc.  

 
Domnul consilier, Drogeanu Alexandru: 
În urma discuțiilor pe care le-am avut cu locuitorii mi-au spus să facem ceva că nu 

se mai poate astfel. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Aceasta este propunerea pe care v-am făcut-o, ca taximetriștii, în momentul în care 

se termină reabilitarea căminului cultural, să poată merge acolo. Pe jos fac 2 minute. 
 
Domnul consilier, Drogeanu Alexandru: 
Și până atunci ce facem? 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Reabilitarea se termină în maxim 3 luni de zile. 
 
Domnul consilier, Drogeanu Alexandru: 
Am înțeles răspunsul dumneavoastră și îl voi transmite mai departe. Vă mulțumesc! 
 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Mai sunt și alte intervenții? Domnule Alexandru Ionel ați avut două propuneri pentru 

care ați primit deja răspuns. Vă mai mențineți amendamentele? 
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Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Noi am convenit să ne întâlnim, să avem niște devize, pentru că nu putem să 

punem în buget ceva nefundamentat, să stabilim locațiile de comun acord și la rectificare 
să venim cu ele. 

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Domnule consilier Gheorghiță aveți muzee, unde am stablit, apoi parcare Grădina 

Mare, unde la fel am stabilit, asfaltări Vidin, care sunt deja incluse, locația fostului PAL 
S.A., unde am explicat ce se întâmplă cu ecologizarea fiind o proprietate privată. Am omis 
ceva, domnule consilier?  

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Era vorba și de str. Neagră și de canalizarea pe str. George Enescu. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
La care v-am dat răspunsurile.  
 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Domnul consilier Pascale, ați propus două amendamente: modernizare străzi 

Marna, Ghica, Mărului, unde aveți răspuns și Plevna, Rahova. Ștefan cel Mare până la     
str. Carantinei, unde aveți răspuns. 

Domnul Coman Laurențiu: amenajare piste de biciclete, aveți răspuns. 
 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Vă rog să supuneți la vot amendamentul, fără b-dul Dorobanților pentru că am 

înțeles că recepția s-a făcut târziu de către dumneavoastră în 2018. Celelalte două 
proiecte haideți să le supunem la vot, cea cu Calea Călărașilor și șos. Buzăului, apoi vom 
vedea dacă comisia își va da acordul pentru ele. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, dar ele nu pot fi 

supuse bugetului ca urmare a faptului că putem avea o contradicție foarte mare aici. Dacă 
Poliția Rutieră stabilește că ele trebuie făcute pe trotuar, atunci ele se fac din bugetul de 
funcționare, fără să le trecem absolut nicăieri, deoarece S.U.P.A.G.L. are incluse sumele 
pentru trasarea pistelor de biciclete. Există bani pentru marcaje rutiere și atunci nu am 
cum să le trec pentru că ele merg pe bugetul de funcționare prin consumabile care sunt 
deja incluse. Dacă în schimb este vorba de o renunțare la o bandă de circulație, iar nu pot 
să le trec în buget, și vă spun la modul real, ca să nu facem un ping-pong, pentru că vreau 
să facem aceste proiecte, că nu avem niciun studiu referitor la lungimea pistelor de 
biciclete, iar cu garduri v-am spus că nu sunt de acord. Dacă Poliția va impune să facem 
pe Călărași piste de biciclete delimitate cu garduri eu vă spun din start că nu sunt de acord 
cu așa ceva. Chiar la modul cel mai elegant și serios vin la dumneavoastră cu rugămintea 
să ne permiteți să ne documentăm în acest sens, să vă transmitem și dumneavoastră 
răspunsul și punctul de vedere al Poliției și după aceea să discutăm exact cum le facem. 
Nu vreau să ne abținem la acest proiect, pentru că nu știm exact unde va stabili Poliția să 
le facă.  

 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Domnule Primar, eu cred că pe șos. Buzăului se poate face pista de biciclete pe 

trotuare, dacă ele se vor repara așa cum spuneți dumneavoastră. Eu aș dori totuși să 
votăm.  

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Dacă facem pista de biciclete pe șos. Buzăului, cu excepția zonei de vis-a-vis de 

școala 2, unde sunt acele magazine și nu avem spațiu necesar pentru piste de biciclete, 
vă spun că nu avem ce să votăm, deoarece ele se vor face doar din marcaje, 
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S.U.P.A.G.L. având în momentul de față bani alocați pentru trasarea marcajului. Dacă 
poliția aprobă marcam și dacă nu aprobă nu marcăm. Banii sunt în buget pentru marcaje.  

 
 Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Amendamentul îl doriți sub forma unui proiect, cu documentație respectivă, cu 

aprobare și bugetare. Aceste lucrări pot fi făcute din bugetul de funcționare pe activitatea 
pe care S.U.P.A.G.L. o are delegată, chiar pentru zona Buzăului. Legătura Parc 
Monument spre Grădina Zoo se poate realiza.  

 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Eu încă o dată am zis că am depus un amendament și aș vrea vot pe acest proiect. 

Dacă comisia va spune că nu este deloc de acord să facă piste de biciclete nu vom face. 
Haideți să cuprindem și acest lucru și să nu-l lăsăm la rectificare.  

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Nu este vorba de rectificare. Este vorba că aceste lucrări pot fi executate prin 

S.U.P.A.G.L., din sumele pe care noi le vom aloca în bugetul acestora pentru acest tip de 
activități.  

 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Și de ce nu-l supunem la vot? 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Pentru că banii sunt incluși deja. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Domnule conslier, dumneavoastră vreți să supunem la vot ceva ce este deja? 
 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Aveți în bugetul dumneavoastră piste de biciclete? 
 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Nu. Avem marcaje. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
În cadrul bugetului aferent S.U.P.A.G.L. există această componentă prin care se 

prevăd aceste marcaje. Ideea este că va fi pus în aplicare după ce se va obține avizul de 
la I.P.J. cu privire la amplasarea pistelor de biciclete. Nu avem cum să afacem un proiect 
distinct din așa ceva. 

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Și nici să dublăm sumele. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Nu ne trebuie autorizație de construire ca să marcăm cu vopsea. Nu putem să 

alocăm de 10 ori bani pentru același lucru. Nu este corect și nici logic. 
 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Nu este logic în viziunea dumneavoastră, domnule Crican. Rămâne așa. Eu sunt 

sătul de vorbe goale și nu vreau să amintesc acum alte lucruri, pe care o să le discutăm la 
momentul respectiv. Haideți să facem în felul următor: nu votăm acum acest amendament, 
pentru că nu vreți dumneavoastră... 

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Pentru că el este, domnule consilier. 
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Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Ascultați-mă, vă rog frumos. O să vedem la rectificarea bugetară, dacă până atunci 

nu vom avea alte semnale, și o să votăm. 
 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Domnule consilier, vreau să vă mai explic încă o dată. Sumele necesare pentru 

ceea ce dumneavoastră ați propus deja există.  
 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Am înțeles că sunt alocate fonduri pentru acest lucru la S.U.P.A.G.L. Doream doar 

să votăm acest amendament. Nu se poate face pe b-dul. Dorobanți, pentru că mai avem 
de așteptat 2 ani, dar haideți să vedem dacă putem face măcar pe șos. Buzăului.   

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Pot să vă răspund, domnule consilier? Asta pentru a închide într-un mod elegant 

această discuție și să nu fim într-o contradicție. Vă spun că după sărbătorile Paștelui 
Primăria va transmite o adresă către Poliția Națională – Serviciul Rutier. După ce primim 
răspunsul lor, dacă este unul favorabil pentru amplasarea pistelor pe trotuar vom reabilita 
trotuarele pe șos. Buzăului, pentru că este nevoie, și apoi le marcăm. Oricum trebuie să 
reabilităm trotuarele acolo. Nu avem cum să trecem obiectiv de investiții aici ca urmare a 
faptului că marcajele rutiere se fac la S.U.P.A.G.L. și au deja finanțare. Un obiectiv de 
investiții, în modul în care propuneți dumneavoastră, ar putea fi trecut doar dacă ajungem 
la situația în care Poliția spune că nu este de acord cu ele și trebuie făcute pe stradă, cu 
delimitare fizică cu garduri, bolarzi, borduri, lucruri de genul acesta. Eu personal sunt 
sceptic și îmi doresc ca Poliția să ne încuviințeze realizarea lor pe trotuar, acolo unde 
spațiile ne permit acest lucru. Nu avem de ce să trecem în buget sumele care există deja. 
Totul depinde în momentul de față de următoarele aspecte: amenajarea trotuarelor, lucru 
pe care îl avem în buget deja, și acordul Poliției. Acum nu este niciun secret, 
dumneavoastră sunteți fost polițist și poate aveți colegi acolo care ne pot ajuta la o 
discuție amicală să ne dea avizul respectiv foarte repede. 

 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Am înțeles. Mergem mai departe. Mulțumesc! 
 
Domnul consilier, Boșneag Sorin - Eugen: 
Am vrut să intervin de prima dată când s-a discutat acest subiect legat de pistele de 

biciclete. Singura problemă este că pe noi, cei care vrem să mergem pe aceste piste, eu 
fiind unul dintre ei, nu ne-a întrebat nimeni nimic. Domnul Primar are dreptate când spune 
că nu se poate face o pistă de biciclete oriunde și oricum, pentru că avem toate șansele 
să ne ia un taxi în brațe, așa cum am pățit, sau să ne certăm cu populația, cu pietonii care 
merg prin zonă. Haideți să analizăm problema și să discutăm cu cei de la Circulație, care 
pot oferi destule variante, să vedem ce putem face și noi, că doar nu o să strangulăm 
străzi și să nu mai putem face curățenie sau deszăpezire, și apoi vom lua măsurile care se 
pot lua. Mulțumesc! 

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Doream să spun că s-a menționat de lucrările de trasare piste de biciclete ale 

S.U.P.A.G.L. și poate neînțelegerea provine din faptul că în bugetul S.U.P.A.G.L., în 
anexele 1, 2, 3 și 4, nu am văzut nicăieri aceste lucrări. Sunt amenajări locuri de joacă, 
mochete, mese de șah.   

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, dați-mi voie să vă întrerup. Este normal, pentru că sunteți la 

primul mandat, dar și eu am întrebat aceste lucruri la primul mandat. Știți că avem un 
buget al Primăriei și un buget al fiecărui Serviciu. Avem un buget de funcționare, care 
include toate aceste lucruri la care facem referire, inclusiv marcajele rutiere, și un buget 
distinct de investiții. Dumneavoastră ne citeați din bugetul de investiții, dar trebuie să ne 
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uită la bugetul de funcționare. Eu știu că au existat și la comisie întrebări și dacă am fi știut 
aceste lucruri din timp vă puteam prezenta în cazul comisiilor exact răspunsurile la 
întrebările dumneavoastră. Căutați în bugetul de funcționare marcajele rutiere a 
S.U.P.A.G.L. și nu la cele de investiții, pentru că sunt două lucruri distincte în administrația 
locală.     

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
În regulă. Aceste lucrări pe bugetul de funcționare nu sunt evidențiate în clar. O să 

ne informăm în amănunt. Legat de imposibilitatea de a trasa acea pistă de biciclete cel 
puțin pe șos. Buzăului, pe spațiul carosabil sau pe trotuar, eu fac o recomandare: există 
un teren viran cu o suprafață rezonabilă, vis-a-vis de acel complex comercial, în care s-ar 
putea amenaja foarte bine o parcare supraetajată, care să elimine străzile parcate la 
bordură. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Acele două terenuri private, cum stăm cu spatele la centrul comercial și privim pe 

strada Milcov, sunt formate din mai multe loturi. În una dintre părți sunt 9 loturi și în 
cealaltă sunt 11 loturi. Toate sunt private și au fost date de către domnul Primar Lungu și 
domnul Primar Cibu foștilor revoluționari și foștilor proprietari care au avut terenuri în 
municipiu și statul comunist i-a expropriat. Acolo avem peste 20 de proprietari privați și 
întotdeauna se va găsi cineva care nu va dori să vândă. Mai grav este că în mandatul 
domnului Cibu acel teren a fost inventariat ca spațiu verde.  

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
Eu am văzut că sunt parcate mașini la vânzare. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Ad-hoc. Eu v-am spus cum este în documente. În documente acel teren figurează 

ca spațiu verde. Așa l-a inventariat administrația din perioada în care primar era domnul 
Cibu. 

 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
E o soluție. 
 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Terenul respectiv, așa cum a spus domnul Primar, este privat. Planul Urbanistic 

General al municipiului Brăila, care este din 2010, prevede acel loc ca spațiu verde și nu 
se poate schimba destinația, fiind necesară o actualizare a P.U.G. Din păcate acolo fiind 
mașini parcate pe un domeniu privat, nefiind niciun fel de platformă betonată, nu 
contravine cu legislația în vigoare. Este un teren privat care nu prezintă construcții și dacă 
cei care dețin terenul tolerează autovehicule pe proprietatea lor este liberul arbitru al 
proprietarilor.   

 
Doamna consilier, Neacșu Cornelia: 
Vreau să fac o referire la reabilitarea străzii Grigore Alexandrescu pe porțiunea 

Parc Monument – Depou. Acea porțiune va intra pe reabilitare cu fonduri europene. 
Proiectul este demarat din 2019 și conține și pistă de biciclete. Aceste piste au fost prinse 
în toate proiectele ce s-au demarat. 

 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Doamna Neacșu, cu tot respectul, asta am înțeles de la început, că Grigore 

Alexandrescu va cuprinde și pistă de biciclete. O parcare identificată pe Buzăului ar putea 
fi piața Radu Negru unde nu există nimic. Poate țineți cont de propunerea mea. Aș vrea să 
mă adresez domnului consilier Boșneag: dacă aveați pistă de biciclete acolo poate nu mai 
aveați incidentul cu taxiul. Mulțumesc! 
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Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Continuăm cu amendamentele propuse. Domnule consilier Pascale ați avut două 

amendamente la care ați primit răspuns de la domnul Primar.  
 
Domnul consilier, Drogeanu Alexandru: 
Cred că domnul Primar a omis să-mi răspundă la amplasarea toaletelor din parcul 

de copii din cartierul Chercea. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Studiem la S.U.P.A.G.L. extinderea actualului contract și o să vedem și unde le 

putem amplasa. S.U.P.A.G.L. are în buget bani pentru închirierea de toalete ecologice. 
 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
Să știți că nu sunt obiective de investiții, ci intră la funcționare. 
 
Domnul consilier, Drogeanu Alexandru: 
Să înțeleg că până la începutul verii se pot realiza.  
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Da.  
 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
Domnule Dorgeanu, ați primit răspuns pentru asfaltare Chercea, respectiv zona 

cartierului Catanga. 
 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, Coman 

Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale Mihai – 
Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Canciu Cătălin nu a participat 
la dezbaterea și votul proiectului. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Am vrut să am o intervenție la final pentru a concluziona câteva lucruri. Putem 

să spunem că bugetul de dezvoltare este de 319 milioane lei, la care dacă adăugăm și 
suma din Acordul Cadru pentru asfaltarea străzilor, Dezvoltarea depășește Funcționarea, 
ceea ce este un lucru extraordinar. Sunt mai mulți bani pentru Dezvoltare decât pentru 
Funcționare. În ceea ce privește școlile, avem 29.746.000 lei, adică 6.066.000 euro, din 
care 4,3 milioane euro sunt din fonduri europene. Pentru parcuri de joacă, inclusiv Parcul 
Monument avem suma de 12.755.000 lei, adică aproximativ 2,6 milioane euro. Pentru 
infrastructură, și aici este un lucru foarte bun, avem un total de 125.315.000 lei, 
reprezentând aproximativ 25.574.000 euro. Ceea ce înseamnă că din totalul bugetului de 
dezvoltare, 39,2% va merge către dezvoltarea și modernizarea străzilor din Municipiul 
Brăila.  

Exista o chestiune dezbătută de către unii din zona politică, chiar dintre conslieri, 
care făceau referire că Primăria Municipiului Brăila nu absoarbe fonduri europene. La 
fonduri europene pentru școli, am să vorbesc doar despre contracte, semnate, aflate în 
lucru, în licitație în momentul de față, și nu despre proiecte de viitor care nu au contractul 
de finanțare semnat deja. Pentru școli avem 21 milioane lei. Pentru străzi avem 71 
milioane lei, inclusiv cu piste de biciclete. Pentru mijloace de transport, tramvaie noi și 
autobuze electrice, avem 85 milioane lei. Pe FLAG avem 30 mii lei. Pentru zone 
degradate, asta însemnând transformarea unor zone care nu arată bine în Municipiul 
Brăila, de la Grădina Mare până la Împăratul Traian, sau în diverse zone din cartiere, 
inclusiv terenul din spatele Muzeului, avem suma de 6.820.000 lei. La fel pentru celelalte 
proiecte. Asta înseamnă că 194.800.000 lei reprezintă suma proiectelor cu fonduri 
europene, semnate și aprobate în diverse stadii de către municipiul Brăila. Asta 
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înseamnă 39,7 milioane euro. Și mai putem să spunem aici că 60,9%, aproape 61% din 
bugetul de dezvoltare al Municipiului Brăila reprezintă fonduri europene. 

Deși am avut o discuție elegantă la acest proiect de hotărâre sunt absolut surprins 
că unii consilieri nu au votat cel mai mare buget al Primăriei Municipiului Brăila, poate din 
istoria sa. 39% reprezintă reabilitarea infrastructurii, străzile de care am vorbit. Un alt lucru 
important este că în anul 2020 am avut excedent și nu deficit. Este trist, absolut trist când 
în urma unor discuții constructive, elegante, care conduc la reabilitarea tuturor problemelor 
ridicate de consilieri, constatăm că nu toată lumea votează bugetul. Votul este unul 
personal și nimeni nu-și permite să influențeze votul unui consilier, dar toate realizările din 
următoarea perioadă se vor datora în totalitate doar consilierilor care au votat bugetul. 

 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Am și eu o intervenție. vreau să mă adresez în primul rând domnului Primar. Eu 

înțeleg foarte bine resorturile de putere din cadrul administrației locale și faptul că deciziile 
legate de buget vă aparțin dumneavoastră, domnule Primar, și P.S.D. Sper că înțelegeți în 
aceste condiții că rostul nostru este în primul rând de a semnala atunci când lucrurile merg 
într-o direcție greșită. Apreciați mesajul nostru, al celor de la P.N.L. Sunt sigur că 
împreună vom găsi o cale pentru un oraș care, vrem sau nu să recunoaștem, nu se duce 
în direcția bună, domnule Primar. Suntem un oraș îmbătrânit din care tinerii fug și asta o 
știți foarte bine. Un oraș aflat din ce în ce mai departe de o șansă economică. Ieri seară, în 
timp ce mă întrebam cum să vă fac să înțelegeți că viitorul oamenilor din acest oraș 
depinde de lucrurile pe care decidem să le facem pentru ei, m-am întâlnit cu un tânăr, 
Silviu se numește, un tânăr de 30 de ani din cartierul Hipodrom. Silviu a votat cu 
dumneavoastră să știți. Mi-a spus că dincolo de promisiunile electorale ale tuturor 
candidaților a fost convins de faptul că ați promis fonduri pentru un buget participativ și știți 
asta, că l-ați promis. Mi-a spus că din păcate promisiunile dumneavoastră au fost, citez: 
doar vorbe goale. Știa că astăzi se votează bugetul și mi-a cerut să vă întreb direct: unde 
este domnule Marian Dragomir bugetul participativ? Așa că vă întreb în numele 
alegătorului dumneavoastră: unde este domnule primar Marian Dragomir acest buget 
participativ? Nici măcar de amendamentele noastre nu ați ținut cont. Nu știu ce să mai zic. 
Mie mi se pare o fățărnicie ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme. Tot Silviu mi-a 
spus că parcările recent asfaltate în cartierul Hipodrom și în celelalte cartiere se umplu la 
fiecare ploaie de apă, pentru că nu s-a ținut cont de canalizări. Mi-a arătat și fotografii pe 
care am să le pun pe grup acum. Domnule Primar, campania electorală a trecut. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Citiți, domnule consilier? Uitați-vă la noi, nu mai citiți. 
 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Citesc pentru că mi-am notat ce a spus acest om. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Am înțeles, dar acum erați la altceva. 
 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Lăsați-mă să vorbesc. Dumneavoastră ați asfaltat și ați spus prin programul 

dumneavoastră Eu asfaltez, dar ați făcut o asfaltare de mântuială și nu mai vrem să se 
întâmple lucrul ăsta. Domnule Primar, mă opresc aici pentru că ați intervenit și nu vreau să 
mai continui, dar vă rog să reflectați cu atenție la ceea ce v-am spus eu și să vă întrebați 
cum putem face în așa fel să venim cu toții în sprijinul brăilenilor. Mulțumesc! 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule consilier, eu o să vă răspund foarte pe scurt. Să știți că eu nu sunt cu 

vorbe din acestea fățarnice așa ca ale dumneavoastră. Și nu vă permit să veniți în 
Consiliul Local să folosiți tot felul de chestii de genul acesta! Dumneavoastră, dacă ați fi 
fost interesat ați fi știut că proiectul de buget a fost în dezbatere publică timp de 30 de zile. 
Nu ați făcut nimic 30 de zile! Nimic! Ați stați la pândă să vină ziua în care să credeți 
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că includeți dumneavoastră în buget ceva ce noi deja aveam inclus. Cred că nici nu 
ați știut. Cu toată deschiderea de care am dat dovadă, constat totuși că doar vorbe goale 
spuneți. Ceea ce este cel mai trist din toată această chestiune este 
că dumneavoastră acuzați, iar noi lucrăm. Bineînțeles că sunteți foarte mulțumiți de ceea 
ce face... era să zic panarama asta de Guvern, pe plan național, distrugând afacerile 
oamenilor și închizând totul, că bântuie virusul de la ora 22:00 sau mai știu eu ce alte 
trăsnăi pot face. Bănuiesc ca pe ăia ii aplaudați! În rest, la noi, la municipiu, aveți doar 
lucruri din acestea de făcut. Și vă mai spun încă o dată: sunteți la guvernare! Ia faceți, 
domnule, o politică dintr-asta națională să încurajați natalitatea, să platiți abonamentele 
elevilor, că ați uitat la bugetul național să le includeți și le plăteste Primăria. Dar faceți, 
domnule, o chestiune să încurajați tinerii să revină în țară, că de gargară suntem și noi 
sătui. I-ați amăgit în campania electorală că vor veni în țară. Ați câștigat alegerile și nu 
știu săracii cum să fugă mai tare din România, la ce politici naționale… ca închideți totul 
în țara asta. Nu ne mai tăiați nici banii la buget, dați-ne măcar banii la care are 
municipiul Brăila dreptul, că nu vrem niciun leu în plus. Iar acum cred că o să începeți 
să politizați care mai de care cu tot felul de traznăi, dar eu va spun încă un lucru: tot 
ceea ce am discutat în această ședință, inclusiv problemele ridicate de dumneavoastră, 
pentru că nu sunt ale dumneavoastră, sunt ale unor cetățeni, vor fi puse în practică de 
Primăria Municipiului Brăila. Și chiar o sa le facem, fără ca dumneavoastră să aveți vreo 
implicare. Și dacă tot vorbim de buget participativ puteați să-i spuneți acelui tânăr și să-l 
îndrumați ca în urma parcurgerii bugetului de pe site-ul Primăriei să vină să ne depună 
1-2 amendamente și am fi ținut cont și de acelea, vă spun eu. Și noi suntem sătui de 
fățărnicia aceasta de care ați dat dovadă. Suntem sătui de faptul că, deși am dat 
dovadă de toată transparența, de toată deschiderea, constatăm că de fapt nu ați votat 
bugetul și nu aveți niciun fel de implicare în ceea ce privește activitatea. Din păcate, 
rolul dumneavoastră, domnule consilier, este doar în data de 10, atunci când vă luați 
indemnizația. Nu votați bugetele niciodată, nu votați proiecte pentru brăileni, doar vă 
opuneți și veniți cu declarații politice, dar indemnizația știț i să v-o luați. Domnule 
consilier, dacă nu votați nimic, de ce mai luați indemnizația? Pentru ce? 

 Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
 Domnule Primar, haideți să vă răspund. 

Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
 Domnule consilier, ați avut o intervenție de final, iar dacă mai sunt și alte 
intervenții le așteptăm la sfârșitul ședinței. Acum are cuvântul domnul Jantea, apoi 
domnul consilier Gheorghiță și după aceea să închidem acest punct al ordinii de zi.   

 Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
 După aceea aș vrea să am cuvântul sau mi-l dați acum, vă rog. 

 Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
 Sunt discuții care pot fi făcute la  final, la diverse. 

 Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
 Dacă nu-mi dați cuvântul obiectez. 

Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
 Domnul consilier Coman a motivat abținerea de la vot a colegilor de la P.N.L. 
motăvând că este un semnal de alarmă pe care îl trage asupra Primarului și a partidului 
P.S.D. cu privire la direcția greșită în care se îndreaptă acest oraș, deși în discuția  de 
aproape 2 ore dumnealor au avut opinii referitoare la asfaltare, la dezvoltarea 
infrastructurii, la absolut tot. Noi am discutat și am arătat faptic că direcția în care ne 
îndreptăm este în acel sens, de a reabilita infrastructura, de a accesa fonduri europene, 
astfel încât orașul să fie viabil și atractiv pentru toți cei care pot să beneficieze de 
aceste lucruri. Este foarte posibil ca dumnealui să fie într-o confuzie totală, întrucât cele 
două lucruri pe care dumnealui ni le-a spus sunt în contradicție. Noi nu ne-am contrazis 
când am spus că trebuie să asfaltăm și am spus că avem această inițiativă accesând 
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fonduri europene, domnul Primar prezentând ce fonduri accesăm. Deși inițial au spus că 
aceasta este direcția în care și ei vor să meargă acum ne spun că este direcția greșită. 
Mă scuzați dacă poate am înțeles eu greșit, dar asta reiese din ce au spus dumnealor.  
Dacă ne uităm și în trecut, în general, Partidul Național Liberal s-a abținut la vot. Și în 
mandatul trecut și în cel actual s-au abținut să uziteze de obligațiile și drepturile pe care 
le-au dobândit atunci când au devenit consilieri locali. Atunci când a fost ceva important 
s-au abținut. Nu au putut decât să facă act de prezență, pe data de 10 și-au luat 
indemnizația, iar în rest au fost de acord ca soarele să răsară de la est. Lucruri 
redundante. Dacă ești împotriva direcției greșite în care se îndreaptă municipalitatea, 
accesând fonduri europene, de ce te abții? De ce nu votezi ”Da” sau ”Nu”? De ce nu le 
dai șansa oamenilor care te-au votat să se simtă reprezentați în Consiliul Local de 
dumneavoastră? Votați domnilor, nu vă mai abțineți, că nu ați fost pus acolo ca să nu 
luați niciun fel de decizii. Suntem toți puși acolo să luăm decizii, pentru sau împotrivă. 
Abținerea este un fel de …mai bine nu vă mai prezentați la ședință. Oricum este 
irelevantă prezența. Nici măcar nu doriți să fiți împotrivă. Vă mulțumesc!  

 Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
 Vreau să intervin aici și să fac mențiunea că există o diferență între cererile de 
finanțare aprobate și investițiile finalizate. Motivul abținerii mele este că vreau să văd 
finalizate aceste investiții în parametri de calitate agreați și nu așa cum a menționat 
colegul meu despre parcările din municipiu, care sunt pline de apă atunci când plouă. 
Găsesc deplasate comentariile domnului Viceprimar și neavând legătură cu subiectul.  În 
ceea ce privește indemnizațiile eu am o situație din buget în care salariul mediu la 
nivelul autorității municipiului Brăila este de 11.000 de lei, alte servicii 10.000 de  lei și 
Poliția Locală 8.000 de lei. Despre ce vorbim?   

 Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
 Vorbim despre faptul că acei salariați din cadrul Primăriei Municipiului Brăila își 
asumă obligația atunci când semnează pe documentele pe care le eliberează și pot fi 
trași la răspundere. Dumneavoastră luați indemnizația de consilier local pentru nimic. 
Aceasta este diferența. Niște oameni își asumă ceva și sunt plătiți în conformitate cu 
legislația în vigoare, iar dumneavoastră primiți bani pe nimic.  

 Doamna consilier, Badiu Virginia - Loredana: 
 Am așteptat cu interes discuțiile pe marginea bugetului și îmi pare rău că acestea 
s-au redus doar la declarații politice, pe care, stimați colegi, puteați să le faceți într-o 
conferință de presă, nu să pierdem atât timp pentru nimic. Consider din partea 
dumneavoastră o gravă lipsă de responsabilitate și de maturitate. Îmi pare foarte rău. 

Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
 Noi în comisia economică, comisie ce avizează acest proiect de hotărâre, vă 
spun cu tristețe că nu am avut niciun comentariu din partea membrilor P.N.L., cu toate 
că se vedea că participă online. Este regretabil și puteau măcar să întrebe, având 
aceste propuneri, să le dezbatem în cele cel puțin două ședințe de comisie pe care le-
am avut și să găsim soluțiile imediate, poate unele puteam să le prindem în acest buget 
și la altele vă puteam arăta poziția bugetară unde se regăsește propunerea 
dumneavoastră, Ne-am organizat și ne întâlnim ori de câte ori este nevoie atunci când 
avem toate proiectele propuse spre dezbatere. Este trist că nu avem aceste discuții în 
care putem avea propuneri, amendamente sau observații. Putem discuta foarte detaliat 
inclusiv cu directorii sau responsabilii din executiv.       

 Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
 Eu apreciez munca dumneavoastră, a domnului Primar și a tuturor colegilor care 
au lucrat la buget. Este într-adevăr un buget bine realizat. Domnului Jantea îi spun că 
nu am zis că nu suntem de acord cu ceea ce ați pus în proiectul bugetului. Suntem total 
de acord și vrem să le vedem realizate. Singurul nostru obiectiv a fost să avem niște 
amendamente și să vedem din partea dumneavoastră o deschidere, ceea ce nu ați 
avut. Ați venit cu tot felul de tertipuri.  
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Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Aici este o minciună și o să vă întrerup. Vă rog să nu faceți declarații din acestea 

politice. Domnule consilier, vă respect și am răspuns cu maximă sinceritate fără să 
amestecăm într-un anumit mod propunerile dumneavoastră. V-am demonstrat că foarte 
multe dintre ele sunt incluse în buget sau au fost date ordinele de începere a lucrărilor. Vă 
rog, nu spuneți că nu am ținut cont pentru că nu este adevărat. Există înregistrarea. După 
finalizarea ședinței înregistrarea merge către presă, fără niciun fel de editare. Pentru 
prestigiul dumneavoastră și al nostru, vă rog să le lăsăm așa și să tragă presa toate 
concluziile ascultându-ne. Eu vă rog să închidem aici discuțiile și să mergem mai departe, 
pentru că mai sunt și alte proiecte care au nevoie de votul Consiliului Local. Proiectul de 
buget a fost votat și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au votat. Vreau să 
mulțumesc tuturor celor din Primărie care vor participa la implementarea proiectelor. Vreau 
să mulțumesc tuturor consilierilor care au idei benefice pentru municipiul Brăila, dar haideți 
să terminăm cu declarațiile politice. Avem o ordine de zi pe care trebuie să o parcurgem și 
cred că trebuie să ne oprim, inclusiv eu.   

Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
De acord, ne oprim cu toții. Nu v-au făcut plăcere propunerile noastre. 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Iar începeți. 

Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
Domnule consilier, toate amendamentele au fost discutate. Domnul Primar a 

făcut dovada transparenței efective. Am discutat fiecare propunere a dumneavoastră, 
am convenit cu fiecare dintre dumneavoastră ce anume rămâne, dacă poate rămâne 
sau nu, cum anume rezolvăm fiecare proiect și fiecare propunere a dumneavoastră. Nu 
puteți spune că nu am fost deschiși și nu s-au discutat lucruri pe care încă o dată vă 
spun că era bine să le fi discutat în ședințele de comisie. Puteam discuta 2-3 ore și 
puteam ajunge la concluzii care puteau să vă convină și dumneavoastră. Noi aici am 
avut toate răspunsurile. Vă mulțumesc!   

 Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2021. 
 Discuţii? 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

Laurențiu, Canciu Cătălin, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 
2021. 

Discuţii?  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

Laurențiu, Canciu Cătălin, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
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 Trecem la dezbaterea punctului 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI 
GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila,  pe anul 2021. 

Discuţii?  
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 

 Fac precizarea că anexa nr.3 la acest proiect de hotărâre a suferit modificări și de 
asemenea a fost adăugată anexa nr.5. Toate acestea v-au fost comunicate din timp pe 
platforma CLM.  
 

Doamna consilier, Badiu Virginia - Loredana: 
La acest proiect nu particip la vot. 
 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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, Coman 

Laurențiu, Canciu Cătălin, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Badiu 
Virginia – Loredana nu a participat la vot. 

 

  Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de doamna consilier local Virginia-Loredana Badiu și doamna consilier local 
Neacșu Cornelia, membri în A.G.A. la societatea ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI 
TÂRGURILOR S.A. BRĂILA privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
societății ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2021.  

Discuţii? 
 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Mie piețele din Brăila nu-mi plac și mai mult de atât aproape că sunt niște focare de 

mizerie și de mirosuri pestilențiale. M-am uitat pe acest proiect și am observat următorul 
lucru: administrația inițială a propus și a primit 8.892.000 de lei, a realizat 8.640.000 de lei, 
dar în această sumă de bani 10% reprezintă subvenția din partea bugetului local, adică 
886 de mii de lei. Redevența pe care a plătit-o este de doar 180 de mii de lei. Asta 
înseamna că pentru buna funcționare APT S.A. a primit cam de 5 ori mai mult decât 
redevența virată către bugetul local. Uitându-ne mai departe observăm următorul lucru: 
administrația are 78 de angajați, iar cheltuiala cu aceștia este de 3.883.000 de lei. O 
medie aritmetică face ca fiecare dintre angajați să aibă în medie un salariu de 2.000 de lei. 
Ce este deranjant, din punctul nostru de vedere, este salariul celor doamne director, 
Drăguț Meluța și Constantin Silvia, care au obținut 230.000 de lei. Dacă facem o împărțire 
simplă ajungem la 12.000 de lei lunar, ceea ce mi se pare un salariu foarte mare. Pentru 
anul 2021 bugetul crește cu 600.000 de lei ajungând la 9.274.000 de lei, iar investițiile sunt 
de aproape 12 milioane de lei. Anul trecut s-au investit 0 lei în tarabe de fibră, în vitrine 
frig, lăzi frigorifice, dar în schimb se plătește leasing pentru o mașină. Pentru anul 2021 
administrația își propune să reabiliteze sediul și să amenajeze interiorul. Ne gândim că 
confortul directorilor primează confortului cetățenilor din piețe. Am văzut că în acest an pe 
lista de investiții se află o mașină cu jet, cred că pentru curățenie, în ideea că din câte știu 
curățenia este externalizată. Din acest motiv consilierii P.N.L., care primesc indemnizații 
degeaba, vor vota împotriva acestui proiect. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule profesor, stați cam prost cu matematica. Am să vă spun așa: 1. Există 

înregistrare. 2. Facem un calcul matematic: ați spus cu gura dumneavoastră că cele două 
doamne au 230.000 de lei brut pe an. Asta înseamnă 115.000 de lei pe an pentru fiecare 
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doamnă director. Tot dumneavoastră ați spus că acest lucru înseamnă un salariu de 
12.000 de lei pe lună. Domnule profesor de geografie Canciu Cătălin, dacă împărțiți 
115.000 de lei la 12 luni vă dă 9.500 de lei. Clasele primare 1-4. În rest nu comentez 
celalalte declarații politice ale dumneavoastră, dar vă rog frumos luați legătura cu un 
profesor de matematică să vă mai mediteze puțin. 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Doream doar să punctez ceea ce am spus și ședința trecută: domnul consilier 

Canciu este doar un simplu profesor de geografie, fără a avea abilități nici măcar în 
domeniul matematic, clasele 1-4. 

 
Domnul consilier, Coman Laurențiu: 
Apropo de veniturile celor două doamne director, vedeți că mai sunt și multe 

bonusuri pe acolo. Domnul profesor Canciu a vrut să spună că salariile lor sunt foarte mari 
în comparație cu a celorlalți angajați. Domnule Crican, vă rog să nu facem mica țiganiadă 
aici, vă rog frumos. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Am și eu o întrebare, dacă tot suntem la această chestiune. Domnule Canciu, 

dumneavoastră ce salariu aveți? 
 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Uitați-vă, domnule Primar, pe site.  
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nu-l știți?  
 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Vă rog frumos, nu cred că este locul. Este un salariu legal.   
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Așa este și la ceilalți. Probabil o fi mare, dar tot unul legal. V-am întrebat pentru că 

este public. Ce salariu aveți? 
 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Uitați-vă și faceți dumeavoastră o socoteală corectă.   
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Să fiți sigur că a mea este corectă, nu ca a dumneavoastră.  
 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
Domnule Crican, noi avem în domeniul educației programul ”A doua șansă”. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Și o să participați la el la matematică. Să știți că sunt dispus să vă plătesc și eu 3 

ore de meditații, ca să nu mai împărțiți 115 la 12 și să vă dea nu știu ce sumă. Să vă dea 
suma corectă, domnule profesor. 

 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
Doresc să întreb de ce nu s-au făcut investiții la piețe. 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Piața Microhală a fost finalizată ca și investiție. În ceea ce privește închiderea 

perimetrală ISU a stabilit ca toți comercianții să schimbe tâmplăria din PVC cu tâmplărie 
de aluminiu. Este vorba de un cost pe spațiu privat care depășește 9.000 de lei, iar 
comercianții nu au banii necesari, mai ales acum când i-ați mai ținut cu piețele închise. La 
piața Concordia investiția a fost finalizată. La piața Viziru situată pe aleea Radu Negru 
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investițiile au fost finalizate. La piața de producători și la piața de fructe din Piața Mare s-
au organizat 5-6 licitații, dar nu s-a prezentat nimeni. Probabil ca va fi nevoie ca cei de la 
A.P.T. să-și facă o actualizare a devizului, întrucât sumele respective nu au fost 
actualizate cu salariul minim pe economie sau alte costuri ale materialelor. Banii au fost 
virați de către Primărie pentru investiții la A.P.T., ei existând într-un cont cu destinație 
specială și nu pot fi atinși. 

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  

 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu 20 voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, 

Coman Laurențiu, Canciu Cătălin, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin 
și Pascale Mihai – Viorel, 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: Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI 
LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila,  pe anul 2021. 

Discuții? 
 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 
La acest proiect de hotărâre am un amendament. Este vorba despre igienizarea 

subsolului unei clădiri din patrimoniul municipiului Brăila aflat în administrarea Serviciului 
de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor. Este vorba despre 
subsolul clădirii aflate pe str. Împăratul Traian la nr.28. Transferul unei sume de 5.000 de 
lei, atât am estimat eu, de la cheltuieli cu alte bunuri și servicii la reparații capitale aferente 
activelor fixe. Rugămintea este să se realizeze acest lucru. Am o sesizare a locatarilor de 
acolo. Ei au depus la S.U.P.A.F.L.C. un număr de 6 sesizări începând cu anul 2010 și 
niciuneia nu i s-a dat curs. Sunt persoane în vârstă, cu anumite afecțiuni și nu au puterea 
și posibilitatea materială de a rezolva acest lucru, mai ales că deșeurile aflate în subsol nu 
le aparțin, ci provin de la foștii chiriași.   

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
Capitolul acesta de cheltuială este cuprins în cheltuielile de funcționare. Sunt 

cheltuieli de întreținere și nu de reparații clădiri. Vom considera propunerea 
dumneavoastră și vom vedea de ce nu s-a răspuns. Vom solicita serviciului să facă 
această lucrare în subsolul acelei clădiri. 

 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

Laurențiu, Canciu Cătălin, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE  TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI 
ADMINISTRARE  PORTUARĂ Brăila,  pe anul 2021. 

Discuţii? 
 
Doamna consilier, Rădulescu Daniela - Elena: 
La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.   
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Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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, Coman 

Laurențiu, Canciu Cătălin, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Rădulescu 
Daniela – Elena nu a participat la dezbaterea și votul proiectului.. 

 

 Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea bugetului general centralizat 
al municipiului Brăila pe anul 2021. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier, Canciu Cătălin: 
La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.   
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Fac mențiunea că și acest proiect a suferit modificări care au fost transmise către 

dumneavoastră din timp prin intermediul platformei, inclusiv raportul de specialitate 
actualizat.  

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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, Coman 

Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și Pascale Mihai – 
Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Canciu Cătălin nu a participat 
la dezbaterea și votul proiectului.. 
  
 Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea cotizației anuale a 
municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a 
HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA, în anul 2021. 

Discuţii? 
 

Domnul consilier, Caranica George - Marius: 
La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.   
 

Domnul consilier, Neta Marian: 
La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.   
 

Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
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. Domnii consilieri 

Caranica George – Marius și Neta Marian nu au participat la dezbaterea și votul 
proiectului.  

 

 Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
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Discuţii? 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
La anexa nr.3 la regulament – Criterii de acordare a punctajului, doresc să rectific o 

eroare materială ce ar duce la o interpretare nu atât de fericită a textului, respectiv 
participarea beneficiarului: la valoarea cofinanțării din surse proprii ale solicitantului în loc 
de 10% avem 10 puncte. Corect este 10%-15% inclusiv valorează 10 puncte, iar peste 
15% valorează 25 de puncte. Vă rog să fiți de acord cu această actualizare și să o votați 
în consecință.  

 

Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot modificarea propusă la proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi modificarea a fost aprobată.  
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 25 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea numărului de asistenți 
personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap, pentru anul 
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 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 
Laurențiu, Canciu Cătălin, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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: Aprobarea REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de 
Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea 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 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul 
realizării până la data de 31.03.2021 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în 
Municipiul Brăila”. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

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

 

 Trecem la dezbaterea punctului 30 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea cuantumului maxim și a 
condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate, pentru anul 2021, la 
nivelul Municipiului Brăila. 

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

 

 Trecem la dezbaterea punctului 31 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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 32 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea Inventarului Domeniului 
Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, 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. 
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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 33 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
 
Doamna consilier, Badiu Virginia - Loredana: 
La acest proiect de hotărâre cât și la următorul nu particip la vot.   
 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Badiu Virginia – Loredana nu a participat la dezbaterea și votul proiectului. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 34 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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

 Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 
Badiu Virginia – Loredana nu a participat la dezbaterea și votul proiectului.                                                      
  

 Trecem la dezbaterea punctului 35 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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 36 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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: 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. 

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 38 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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: 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. 

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 40 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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: 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. 

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: 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. 

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 43 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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: 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. 

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 45 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

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: 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”. 

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: 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”. 

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: 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. 

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 49 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. 
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 Trecem la dezbaterea punctului 50 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”. 

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 51 de pe ordinea de zi – 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 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. 

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 52 de pe ordinea de zi – 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 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. 

Discuții? 
 
Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 

 Atât la punctul 52 cât și la punctul 53 fac precizarea că pe platformă au fost puse 
actualizările rapoartelor de evaluare cu privire la prețul corect al redevențelor acestor 
superficii.    

 
Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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 53 de pe ordinea de zi – 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 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. 

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 54 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. 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. 

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 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, str. Fața Portului nr. 2. 

Discuții? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 Cu 20 voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

Laurențiu, Canciu Cătălin, Drogeanu Alexandru, Gălbinaș Sorin, Gheorghiță Florin și 
Pascale Mihai – Viorel, 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. Catolică nr. 2A. 

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 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. Cetății nr. 4 c/c Calea Galați nr.27. 

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 58 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. 31. 

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 59 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. Mihail Sebastian nr. 2, ap.1. 
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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 60 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. 1, lot 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. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 61 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 bun imobil, în suprafață de 7.700 mp, situat în perimetrul III aflat în administrarea 
Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila. 

Discuții? 
 
Domnul consilier, Gheorghiță Florin: 

 Din partea grupului P.N.L. propunerile sunt Gălbinaș Sorin și Pascale Mihai – Viorel 
pentru membri titulari, iar membru supleant domnul Alexandru Ionel.  
 
 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. Din partea grupului de consilieri P.S.D., am 
primit următoarele propuneri: domnul consilier Vărzaru Dan - Andrei, pentru calitatea de 
membru titular și domnul consilier Caranica George - Marius, pentru calitatea de membru 
supleant. Din partea Partidului Mișcarea Populară avem o propunere pentru membru 
titular: doamna consilier Rădulescu Daniela – Elena. 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 7.700 mp, situate în perimetrul III aflat în administrarea Regiei Autonome 
„ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila, avem 27 de voturi exprimate, astfel:  

VĂRZARU DAN - ANDREI – 19 de voturi ”pentru” și 8 voturi împotrivă 
RĂDULESCU DANIELA - ELENA – 18 de voturi ”pentru” și 9 voturi împotrivă 
CARANICA GEORGE - MARIUS – 20 de voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă 
GĂLBINAȘ SORIN - 7 de voturi ”pentru” și 20 voturi împotrivă 
PASCALE MIHAI – VIOREL – 7 de voturi ”pentru” și 20 voturi împotrivă 
ALEXANDRU IONEL - 7 de voturi ”pentru” și 20 voturi împotrivă 
 

Reprezentanții Consiliului Local Municipal sunt domnii consilieri Vărzaru Dan - 
Andrei și Rădulescu Daniela – Elena, membri titulari, și domnul Caranica George - Marius, 
membru supleant. 
 

 Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință:  
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
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 Cu 26 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Coman Laurențiu, 
proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
  Trecem la dezbaterea punctului 62 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 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”. 

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 63 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. Salcâmului nr. 1, bl. B2, scara 1, parter, ap.4. 

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 64 de pe ordinea de zi – 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. 

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 65 de pe ordinea de zi – 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. 

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 66 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. 

Discuții? 
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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 67 de pe ordinea de zi – 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. 
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 68 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. Dimitrie Bolintineanu nr. 10. 

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 69 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. Oituz nr. 12. 

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 70 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna mai 2021. 

Discuții? 
 

 Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Urmează domnul consilier Coman Florin.  
 

 Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, 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. 
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Trecem la dezbaterea punctului 70 de pe ordinea de zi – Alte probleme. 
 
Domnul consilier, Alexandru Ionel: 

 Am o întrebare pentru domnul Primar. La ședința din 29 martie 2020 la punctul 1 de 
pe ordinea de zi ați ridicat un subiect sensibil pentru municipiul Brăila, vis-a-vis de Zona 
Liberă. Este un fapt că P.S.D. conduce administrația municipiului Brăila de foarte mulți ani 
și vreau să vă spun că Brăila este printre puținele orașe care nu beneficiază de un parc 
industrial. Spunea colegul meu Coman Laurențiu că tinerii părăsesc acest oraș frumos. 
Întrebarea pentru domnul Primar este următoarea: Care este motivul pentru care P.S.D. 
nu a optat pentru un parc industrial în tot acest timp?  
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Domnule consilier, tocmai noi, administrația P.S.D., așa cum spuneți 
dumneavoastră, am făcut demersurile și am concesionat pentru o investiție privată parcul 
industrial, dar aștept cu deosebit interes să văd investitorii pe care o să-i aducă Guvernul 
P.N.L. la Brăila, pentru că de un an și ceva nu am văzut nimic. 
 

Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
 Să nu îi luați la goană. 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Nu-i iau, domnule. Să nu se uite la dumneavoastră, să nu se sperie. 
 

Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
 Aș dori să aduc o mică completare: data de 29 martie 2020 a picat duminică și       
n-am avut ședință de Consiliu Local. Probabil dânsul se referea la data de 29 martie 2021. 
 

Domnul consilier, Alexandru Ionel: 
 Am zis 2020? Îmi cer scuze. Mulțumesc!   
 

 Doamna Viceprimar CIOCAN DOINIȚA, Președinte de ședință: 
 Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă. Vă mulțumesc! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă: Ciocan Doinița                   ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion        ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.I./4ex.  


