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       JUDEȚUL BRĂILA  
      MUNICIPIUL BRĂILA 
     SECRETAR GENERAL       
       Nr. 20911/16.07.2021 
 

M I N U T A 

 

 ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, DIN DATA DE 

16.07.2021, ORA 900 

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

ZOOM, din cei 25 de consilieri în funcţie, s-a consemnat prezența a 24 de consilieri locali 
municipali, lipsind motivat domnul consilier local Coman Laurențiu. 

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (6) din  O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, la propunerea Domnului Primar Viorel – Marian Dragomir, de pe proiectul 
ordinii de zi inițial prezentat, s-au retras proiectele de hotărâri de la punctele 21 și 49, respectiv:  

1)Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: „Darea în 
folosință gratuită a autoturismului înmatriculat cu nr. BR-11-PMB, Direcției de Asistență Socială 
Brăila”. 

2)Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la 
licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în 
suprafață de 5066,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, 
Șos. Parcului nr. 11A, NCP 92636, în vederea edificării unui obiectiv economic. 
            De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, la propunerea Domnului Primar Viorel – Marian Dragomir, 
proiectul ordinii de zi s-a suplimentat cu următoare proiecte de hotărâri, respectiv: 

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 16.07.2021. 

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
sumelor obținute de unitățile de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a punctajului, conform cu 
Anexei nr.3 la Regulamentul 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 și modificat prin H.C.L.M. Brăila                     
nr. 186/23.04.2021. 

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea 
datelor de identificare ale bunului denumit generic „Calea Călărașilor”, înscris în Inventarul 
domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la 
Capitolul A - „Străzi”, poziția nr. 64, conform documentației cadastrale. 

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
solicitării de schimbare a destinației terenului în suprafață de 180,00 mp din spațiu de învățământ 
în spațiu destinat amplasării unor containere pentru depozitarea materialelor și utilajelor 
necesare intervențiilor în situații de urgență, precum și a terenului în suprafață de 100 mp din 
spațiu de învățământ în spațiu destinat amenajării unei parcări, din terenul în suprafață totală de 
3187,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 344 B, CF 72783. 

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în 
administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila a terenului în suprafață de 1.777,00 mp, 
indiviz din suprafața totală de 1856,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, 
situat în Brăila, str. Școlilor nr. 64. 

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform 
procesului-verbal încheiat la data de 13.07.2021 de către Comisia specială de punere în aplicare 
a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003. 
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7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Prelungirea 
contractului de închiriere nr. 44/33528/18.08.2016 încheiat cu Î.I. LĂPTUCĂ S. VIOLETA, pentru 
terenul situat în Municipiul Brăila, Faleza Dunării, amplasament nr. 8. 

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

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 7. 

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pensionatului 
nr. 7bis. 

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Polonă nr. 1A, 
bl. 1A, sc.1, et. 1, ap.2. 

12)  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea 
contractului de închiriere nr. 39/33526/11.08.2016, al societății CEDADAGI COM S.R.L., pentru 
terenul situat în Brăila,  B-dul Dorobanților, între Liceul ”Panait Cerna” și bloc C, amplasament   
nr. 1. 

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea 
contractului de închiriere nr. 20/21719/21.06.2016, numitului STAN CRĂCIUN CRISTIAN pentru 
terenul situat în Brăila,  pentru terenul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 210. 

 
 După depunerea jurământului de către domnii consilieri locali Orzan Răzvan – Ionuț și 

Popa Petrică – Costel, conform prevederilor art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, numărul consilierilor locali în funcție 
este 27, prezenți la dezbateri fiind 26 de consilieri locali. 

 
         În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 
1) H.C.L.M. Brăila nr. 327/16.07.2021 privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

ședința ordinară din data de 16.07.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
2) H.C.L.M. Brăila nr. 328/16.07.2021 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila                              

nr. 569/23.10.2020 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa 
nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, completată 
prin H.C.L.M. Brăila nr. 609/13.11.2020 și modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 676/26.11.2020 -  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
3) H.C.L.M. Brăila nr. 329/16.07.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «Realizare sistem de supraveghere video» la Școala 
Gimnazială „George Coșbuc”  Brăila, str. Ulmului nr. 1, cu finanțare de la bugetul local -  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
4) H.C.L.M. Brăila nr. 330/16.07.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «Sistem de supraveghere video  pentru Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 3 Brăila, Calea Călărașilor nr. 104», structură a Grădiniței cu Program 
Prelungit nr. 37 Brăila, cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
5) H.C.L.M. Brăila nr. 331/16.07.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «Sistem de supraveghere video  pentru Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 37 Brăila, Aleea Trandafirilor, nr. 3», cu finanțare de la bugetul local -  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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6) H.C.L.M. Brăila nr. 332/16.07.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiții «Reabilitare instalații de încălzire la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 44», Strada Ulmului, nr. 5 Brăila, structură a Grădiniței cu program 
prelungit nr. 8, cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
7) H.C.L.M. Brăila nr. 333/16.07.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «Sistematizare pe verticală – Calea Călărașilor nr.59», 
cu finanțare de la bugetul local  - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
8) H.C.L.M. Brăila nr. 334/16.07.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reparații capitale corp C4 – Calea Galați 
nr. 346A», al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu 
finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
9) H.C.L.M. Brăila nr. 335/16.07.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reparații capitale corp C6 – Calea Galați 
nr. 346A», al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu 
finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
10) H.C.L.M. Brăila nr. 336/16.07.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce», în vederea 
asocierii cu Consiliul Județean Brăila  - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
11) H.C.L.M. Brăila nr. 337/16.07.2021 privind: Aprobarea asocierii Municipiului Brăila, 

prin Consiliul Local al Municipiului Brăila,  cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru 
cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Lacu 
Dulce” - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
12) H.C.L.M. Brăila nr. 338/16.07.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «Sistem avertizare incendiu» la Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Lacu – Sărat, str. Aleea Centrală nr. 1, Stațiunea Lacu - Sărat, Brăila, 
cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
13) H.C.L.M. Brăila nr. 339/16.07.2021 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 

175/23.04.2021, referitoare la „Aprobarea cuantumului unei burse și a numărului acestora pentru 
elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2021” 
-  Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
14) H.C.L.M. Brăila nr. 340/16.07.2021 privind: Aprobarea contului de execuţie al 

bugetului local al Municipiului Brăila, a contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, și a contului de execuţie al bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, la 30.06.2021 -  Hotărârea a fost 
adoptată cu 21 voturi „pentru” și 5 abțineri. 

 
15) H.C.L.M. Brăila nr. 341/16.07.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” 
și 6 abțineri. 
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16) H.C.L.M. Brăila nr. 342/16.07.2021 privind: Rectificarea bugetului general centralizat 

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

 
17) H.C.L.M. Brăila nr. 343/16.07.2021 privind: Modificarea notei explicative privind 

calculul termenelor aferente art.15 și art.47 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub 
autoritatea Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 190/23.04.2021 - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
18) H.C.L.M. Brăila nr. 344/16.07.2021 privind: Aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat între Municipiul Brăila și Comuna Chiscani pentru realizarea documentației tehnico-
economice aferentă obiectivului de investiție „Modernizarea conexiunii tramvai Brăila – Chiscani”, 
finanțată prin proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate 
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”, cod 
SMIS 143538 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
19) H.C.L.M. Brăila nr. 345/16.07.2021 privind: Modificarea și completarea 

Regulamentului privind organizarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân din Municipiul Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
20) H.C.L.M. Brăila nr. 346/16.07.2021 privind: Aprobarea „Raportului privind stadiul 

realizării până la data de 30.06.2021 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în 
Municipiul Brăila” - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
21) H.C.L.M. Brăila nr. 347/16.07.2021 privind: Declararea ca fiind bunuri de uz public 

local a parcărilor situate în Brăila, str. Mina Minovici și str. Dorului, prevăzute la pozițiile nr. 418 și 
419 din Cap. G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” și darea acestora 
în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală 
Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
22) H.C.L.M. Brăila nr. 348/16.07.2021 privind: Declararea ca fiind bun de uz și interes 

public local a terenului în suprafață de 1252,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Mihail 
Sebastian nr. 19, înscris în Cartea Funciară nr. 70475, cu nr. cadastral 2463 și includerea 
acestuia în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G4 – 
„Parcuri publice, zone de agrement”, poziția nr. 16 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
23) H.C.L.M. Brăila nr. 349/16.07.2021 privind: Declararea ca fiind bun de uz public local 

a spațiului verde situat în Brăila, str. Mina Minovici – Tronson 1  cuprins între str. Dorului și Lot 
1/1/39, prevăzut la poziția nr. 417 din Cap. G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă 
și parcări” și darea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila 
- Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
24) H.C.L.M. Brăila nr. 350/16.07.2021 privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 

Municipal Brăila pentru schimbarea destinației corpurilor de construcție C26 – grajd animale în 
suprafață de 589,00 mp și C27 – grajd animale în suprafață de 854,00 mp, situate în incinta 
Liceului Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” din municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 127, 
din spațiu de învățământ în spațiu destinat activităților economice - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
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25) H.C.L.M. Brăila nr. 351/16.07.2021 privind: Modificarea poziției nr. 459  din 

Capitolul A „Străzi” din Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, și completarea acestuia cu  pozițiile nr. 666 și nr. 667, 
precum si completarea Subcapitolului G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, cu 
poziția nr. 454, conform documentației cadastrale și a rapoartelor de evaluare - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
26) H.C.L.M. Brăila nr. 352/16.07.2021 privind: Modificarea Regulamentului privind 

modul de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, aprobat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020, modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 187/23.04.2021 -  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
27) H.C.L.M. Brăila nr. 353/16.07.2021 privind: Aprobarea Regulamentului privind 

procedura de eliberare a certificatului de atestare a edificării/extinderii/radierii construcției și 
eliberare a certificatului constatator în Municipiul Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
28) H.C.L.M. Brăila nr. 354/16.07.2021 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 

bunului denumit generic „Punct termic” – PT 2 Viziru III, înscris în Inventarul Domeniului Public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D – „Sisteme 
de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 139, conform 
documentației cadastrale și a raportului de evaluare - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
29) H.C.L.M. Brăila nr. 355/16.07.2021 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 

bunului denumit generic „PT Cămin Bătrâni”, înscris în Inventarul Domeniului Public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D – „Sisteme 
de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 159, conform 
documentației cadastrale și a raportului de evaluare -  Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
30) H.C.L.M. Brăila nr. 356/16.07.2021 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 

bunului denumit generic „Punct termic – PT 4 Călărași”, înscris în Inventarul Domeniului Public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D – „Sisteme 
de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 165, conform 
documentației cadastrale și a raportului de evaluare - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
31) H.C.L.M. Brăila nr. 357/16.07.2021 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 

bunului denumit generic „Cămin Cultural Nedelcu Chercea”, înscris în Inventarul 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.2, conform raportului de evaluare - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
32) H.C.L.M. Brăila nr. 358/16.07.2021 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 

bunului imobil denumit generic  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRĂILA, aflat în Inventarul 
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. 103, conform procesului verbal de recepție finală nr. FC 941/23.07.2019 -  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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33) H.C.L.M. Brăila nr. 359/16.07.2021 privind: Schimbarea denumirii Școlii Postliceale 

Sanitare ”Sănătate și Temperanță” în Școala Postliceală Sanitară ”Doctor Luca” - Hotărârea 
a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
34) H.C.L.M. Brăila nr. 360/16.07.2021 privind: Transmiterea din administrarea Regiei 

Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila în administrarea Serviciului de Transport 
Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila a bunului public denumit „Șalupa 
Zorile 1”, înscris în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila                               
nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G3 
„Cheuri, dane, pereuri, bazine, diguri și clădiri aferente”, poziția nr. 1 - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
35) H.C.L.M. Brăila nr. 361/16.07.2021 privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 

429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea 
amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate -  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
36) H.C.L.M. Brăila nr. 362/16.07.2021 privind: Închirierea prin încredințare directă a 

unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi 
frigorifice şi terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
37) H.C.L.M. Brăila nr. 363/16.07.2021 privind: Închirierea prin încredințare directă a 

unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip 
balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului 
aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020 și modificat prin H.C.L.M. Brăila                                  
nr. 187/23.04.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
38) H.C.L.M. Brăila nr. 364/16.07.2021 privind: Închirierea prin încredințare directă a 

terenului ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Parc Monument, 
stație de tramvai – Spitalul „Sf. Spiridon”, societății MITEL CRIS COM S.R.L., în vederea 
extinderii modulului de alimentație publică, proprietatea acesteia - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
39) H.C.L.M. Brăila nr. 365/16.07.2021 privind: Perfectarea unui act adiţional la 

contractul de închiriere nr.184/32095/31.10.1995, încheiat între Municipiul Brăila şi Î.I. RĂDUNĂ 
GHE. NICOLETA, în sensul majorării suprafeţei de teren cu 6,00 mp, de la 12,00 mp la 18,00 
mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Învățătorilor, 
între Liceul „D.P. Perpessicius” și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, în vederea extinderii 
construcției existente - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
40) H.C.L.M. Brăila nr. 366/16.07.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere a 

spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului public al Municipiului 
Brăila, situat în Brăila, str. Polonă nr. 18, parter, atribuit ASOCIAȚIEI ”UNIUNEA 
REVOLUȚIONARILOR BRĂILA 1989”, în vederea desfăşurării activităţii - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
41) H.C.L.M. Brăila nr. 367/16.07.2021 privind: Trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Brăila, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a bunului denumit 
generic „WC ECOLOGIC”, situat în Municipiul Brăila, Parcul Lacu Dulce, înscris la poziţia nr. 18 
– Cap. G, Subcapitolul G8 - „Fântâni publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului 
Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 
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42) H.C.L.M. Brăila nr. 368/16.07.2021 privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea 

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

 
43) H.C.L.M. Brăila nr. 369/16.07.2021 privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 

Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin 
domeniului public și privat al Municipiului Brăila  - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
44) H.C.L.M. Brăila nr. 370/16.07.2021 privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 

51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a 
unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară” -  Hotărârea a fost adoptată cu 
25 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Badiu Virginia - Loredana nu a participat la 
deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
45) H.C.L.M. Brăila nr. 371/16.07.2021 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 

constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5.775,00 mp, ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, DN 22B Km 0+400 lot 2/1, NCP 
91551, în vederea edificării unui obiectiv economic - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

 
46) H.C.L.M. Brăila nr. 372/16.07.2021 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 

constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 239,00 mp ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Castanului nr. 12 bis, NCP 
85671, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
47) H.C.L.M. Brăila nr. 373/16.07.2021 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 

constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 220, în suprafață de 45054,00 mp, din 
care suprafața de 37475,00 mp, NCP 85322, NCP 85323 și NCP 85324, loturi construibile, 
exclusiv pentru edificarea unui obiectiv economic, iar suprafața de 7579,00 mp, NCP 85330, 
NCP 85325, NCP 85326, NCP 85327, NCP 85328 și NCP 85329,  pentru crearea căilor de acces 
și a utilităților aferente - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
48) H.C.L.M. Brăila nr. 374/16.07.2021 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 

constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 478,00 mp, ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Malul Dunării nr. 19 lot 1, 
NCP 78779, în vederea edificării unui obiectiv economic - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
49) H.C.L.M. Brăila nr. 375/16.07.2021 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 

constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 478,00 mp, ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Malul Dunării nr. 19 lot 2, 
NCP 78780, în vederea edificării unui obiectiv economic - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
50) H.C.L.M. Brăila nr. 376/16.07.2021 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 

constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 128,00 mp, ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Șos. Națională Veche nr. 25A, 
NCP 82571, în vederea edificării unui obiectiv economic - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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51) H.C.L.M. Brăila nr. 377/16.07.2021 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 

constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 255,00 mp, ce 
aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 481A, 
NCP 96521, în vederea edificării unui obiectiv economic - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
52) H.C.L.M. Brăila nr. 378/16.07.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
258,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 6 lot 30, NCP 14077, solicitanților BIANU 
NICOLAE - VIOREL și BIANU ANGELICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, 
proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
53) H.C.L.M. Brăila nr. 379/16.07.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
122,00 mp, situat în Brăila, str. Câmpului nr. 102B, NCP 96261, solicitanților MANEA MARIUS – 
IONUȚ și MANEA MIOARA, în vederea extinderii construcției aflate la adresa din str. Câmpului 
nr. 102A, proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
54) H.C.L.M. Brăila nr. 380/16.07.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
118,00 mp, situat în Brăila, str. Câmpului nr. 102C, NCP 96480, solicitanților NĂSTASE STOICA 
și NĂSTASE MARIOARA, în vederea extinderii construcției aflate la adresa din str. Câmpului nr. 
102 Lot 2, proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
55) H.C.L.M. Brăila nr. 381/16.07.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
43,00 mp, indiviz din suprafața de 1893,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați nr. 21, NCP 87836, 
solicitanților PICUȘ RADU și PICUȘ GEORGETA, în vederea extinderii construcțiilor existente, 
proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
56) H.C.L.M. Brăila nr. 382/16.07.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
8,84 mp, indiviz din suprafața de 403,00 mp, situat în Brăila, str. Plevna nr. 142, NCP 10722, 
solicitanților ROȘU SIMION și ROȘU GHERGHINA, în vederea extinderii construcțiilor 
proprietatea solicitanților - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
57) H.C.L.M. Brăila nr. 383/16.07.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
77,37 mp, indiviz din suprafața de 336,00 mp, situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 264, Lot 
3B, NCP 80311, solicitanților TATU MARIUS COSTEL și TATU IONELA, teren pe care se află 
amplasată construcția C1, proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
58) H.C.L.M. Brăila nr. 384/16.07.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
79,69 mp, indiviz din suprafața de 336,00 mp, situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 264 Lot 3B, 
NCP 80311, solicitantei TĂNDICĂ JANA, teren pe care se află amplasate construcțiile, 
proprietatea acesteia - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
59) H.C.L.M. Brăila nr. 385/16.07.2021 privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., 

situată în Brăila, str. Ștefan Mihăilescu Brăila, nr. 4, bl. B3, scara 1, et. 3, ap.15 - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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60) H.C.L.M. Brăila nr. 386/16.07.2021 privind: Aprobarea vânzării în condițiile Legii 
nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului aflat 
în Brăila, Aleea Policlinicii nr.5, bl. G13, sc.1, et.1, ap.48 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
61) H.C.L.M. Brăila nr. 387/16.07.2021 privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului situat în Brăila, str. Independenței nr. 17, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 
18343, constituit  prin H.C.L.M. Brăila nr. 33/31.01.2007 în favoarea doamnei CRĂCANĂ 
CARMEN MIHAELA - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
62) H.C.L.M. Brăila nr. 388/16.07.2021 privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului situat în Brăila, str. Dumbrava Roșie nr. 34 F (fostă str. Dumbrava Roșie nr. 
34E, parcela 3), în suprafaţă de 193,00 mp, NCP 94018, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 
110/30.03.2007 în favoarea doamnei CHIRCIACOV VICTORIȚA - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
63) H.C.L.M. Brăila nr. 389/16.07.2021 privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului situat în Brăila, str. Timiș nr. 157 J, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 75940, 
constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 209/18.07.2008 în favoarea doamnei DUNĂ (fostă Curte) 
ELENA MIRUNA - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
64) H.C.L.M. Brăila nr. 390/16.07.2021 privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului situat în Brăila, str. Olteniei nr. 29 A, în suprafaţă de 378,38 mp, NCP 12552, 
constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 492/28.10.2004 în favoarea domnului OAIE DANIEL MARIUS -  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
65) H.C.L.M. Brăila nr. 391/16.07.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 17A parter, ap. 4 + ap. 5 -  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
66) H.C.L.M. Brăila nr. 392/16.07.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cojocari nr. 12 bis, bl. B2, sc. 1, et. 1,                 
ap. 6 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
67) H.C.L.M. Brăila nr. 393/16.07.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Hepites nr. 1, (ap. 12 + ap. 2/1 + ap. 2/3 
+ teren în indiviziune) - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

68) H.C.L.M. Brăila nr. 394/16.07.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. I. L. Caragiale nr. 28 (cotă indiviză 
16,67%) - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

69) H.C.L.M. Brăila nr. 395/16.07.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 14 (teren indiviz în 
suprafață de 175 mp + C3 + C6 + Ap.2 din C1 + boxă din C1 + terasă lot 2 aferentă Ap.2 + cotă 
indiviză casa scării) - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

70) H.C.L.M. Brăila nr. 396/16.07.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Piața Traian nr. 18 - 22, bl. B7, parter 
(spațiu comercial) - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

71) H.C.L.M. Brăila nr. 397/16.07.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilele situate în Brăila, str. Polonă  nr. 12,  str. Polonă nr. 12 lot ½ 
și  str. Catolică nr. 2 lot 2 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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72) H.C.L.M. Brăila nr. 398/16.07.2021 privind: Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice 

de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Brăila, în procedura de mediere conform 
contractului de tranzacție aprobat prin H.C.L.M. Brăila  nr. 116/2021 sau în orice procedură 
litigioasă în vederea reglementării situației juridice a imobilului denumit generic ”Baza Sportivă 
Grădina Mare” și a terenului aferent stației de tratare apă de pe platforma Chiscani - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

73) H.C.L.M. Brăila nr. 399/16.07.2021 privind: Acordarea unor mandate speciale 
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la 
societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru negocierea și 
aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de 
Administrație, mandatul 2020-2024 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

74) H.C.L.M. Brăila nr. 400/16.07.2021 privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 
închirierii, a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Școlilor nr. 28, bl. D2, parter, cu destinația de cabinete, birouri, cabinete medicale, reprezentanțe 
persoane juridice, sedii firmă sau activități economice - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 Menționăm faptul că desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca 
membri titulari, în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilului situat în 
Brăila, str. Școlilor nr. 28, bl. D2, parter, s-a efectuat prin vot secret, doamna consilier local 
Rădulescu Daniela – Elena obținând 19 voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 
voturi exprimate, iar domnul consilier local Gojan Petru obținând 21 voturi „pentru” și 5 voturi 
„împotrivă”, din totalul celor 26 voturi exprimate. 
 De asemenea, precizăm faptul că desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
Municipal Brăila, ca membri supleanți, în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru 
închirierea imobilului situat în Brăila, str. Școlilor nr. 28, bl. D2, parter, s-a efectuat prin vot secret, 
domnul consilier local Boșneag Sorin – Eugen obținând 21 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”, 
din totalul celor 26 voturi exprimate, iar domnul consilier local Sarafolean Coman, obținând 15 
voturi „pentru” și 11 voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 voturi exprimate. 
 

75) H.C.L.M. Brăila nr. 401/16.07.2021 privind: Scoaterea la licitaţie publică în vederea 
închirierii, a terenului în suprafață de 1,00 mp, ce aparţine domeniului public al Municipiului 
Brăila, situat în Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 79 A, pentru amplasarea unui panou publicitar -  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Menționăm faptul că desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, ca 
membri titulari, în Comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea terenului în suprafață de 
1,00 mp, situat în Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 79 A, s-a efectuat prin vot secret, domnul 
consilier local Neta Marian obținând 21 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 
voturi exprimate, iar doamna consilier local Badiu Virginia – Loredana obținând 21 voturi 
„pentru” și 5 voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 voturi exprimate. 
 De asemenea, precizăm faptul că, desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
Municipal Brăila, ca membri supleanți, în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru 
închirierea terenului în suprafață de 1,00 mp, situat în Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 79 A, s-a 
efectuat prin vot secret, doamna consilier local Voineag Cristiana obținând 21 voturi „pentru” și 5 
voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 voturi exprimate, iar domnul consilier local Popescu 
Răzvan, obținând 21 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 voturi exprimate. 
 

76) H.C.L.M. Brăila nr. 402/16.07.2021 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 1.650 mp (parcela T45 P323/1 Lot 1/6), situat în perimetrul II aflat în 
administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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 Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila ca 
membri titulari în  comisia de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 1.650 
mp (parcela T45 P323/1 Lot 1/6), situat în perimetrul II, aflat în administrarea R.A. ”Administrația 
Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat electronic prin vot secret, doamna consilier local Neacșu 
Cornelia  obținând 21 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 voturi exprimate, 
iar doamna consilier local Bobi Sivia obținând 21 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”, din totalul 
celor 26 voturi exprimate. 
 De asemenea, desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila ca 
membru supleant în  comisia de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 
1.650 mp (parcela T45 P323/1 Lot 1/6), situat în perimetrul II, aflat în administrarea R.A. 
”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat electronic prin vot secret, doamna consilier local 
Badiu Virginia Loredana obținând 21 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”, din totalul celor  26 
voturi exprimate. 
 

77) H.C.L.M. Brăila nr. 403/16.07.2021 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 3.100 mp (parcela A III-3), situat în perimetrul III aflat în administrarea 
Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila ca 
membri titulari în  comisia de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 3.100 
mp (parcela A III-3), situat în perimetrul III, aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei 
Libere” Brăila, s-a efectuat electronic prin vot secret, domnul consilier local Popescu Răzvan  
obținând 20 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 voturi exprimate, iar domnul 
consilier local Cupcic Vasile obținând 20 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”, din totalul celor 26 
voturi exprimate. 
 De asemenea, desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila ca 
membru supleant în  comisia de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 
3.100 mp (parcela A III-3), situat în perimetrul III, aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei 
Libere” Brăila, s-a efectuat electronic prin vot secret, domnul consilier local Vărzaru Dan Andrei 
obținând 20 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”, din totalul celor  26 voturi exprimate. 
 

78) H.C.L.M. Brăila nr.  404/16.07.2021 privind: Aprobarea sumelor obținute de unitățile 
de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a punctajului, conform  Anexei nr.3 la Regulamentul 
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 și modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 186/23.04.2021 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

79) H.C.L.M. Brăila nr. 405/16.07.2021 privind: Actualizarea datelor de identificare ale 
bunului denumit generic „Calea Călărașilor”, înscris în Inventarul domeniului public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, 
poziția nr. 64, conform documentației cadastrale - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 
 

80) H.C.L.M. Brăila nr. 406/16.07.2021 privind: Aprobarea solicitării de schimbare a 
destinației terenului în suprafață de 180,00 mp din spațiu de învățământ în spațiu destinat 
amplasării unor containere pentru depozitarea materialelor și utilajelor necesare intervențiilor în 
situații de urgență, precum și a terenului în suprafață de 100 mp din spațiu de învățământ în 
spațiu destinat amenajării unei parcări, din terenul în suprafață totală de 3187,00 mp, situat în 
Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 344 B, CF 72783 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 
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81) H.C.L.M. Brăila nr. 407/16.07.2021 privind: Transmiterea în administrarea Direcției 
de Asistență Socială Brăila a terenului în suprafață de 1.777,00 mp, indiviz din suprafața totală 
de 1856,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Școlilor 
nr. 64 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

82) H.C.L.M. Brăila nr. 408/16.07.2021 privind: Aprobarea novării contractelor de 
concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la 
data de 13.07.2021 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003 
-  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

83) H.C.L.M. Brăila nr. 409/16.07.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
44/33528/18.08.2016 încheiat cu Î.I. LĂPTUCĂ S. VIOLETA, pentru terenul situat în Municipiul 
Brăila, Faleza Dunării, amplasament nr. 8 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 

84) H.C.L.M. Brăila nr. 410/16.07.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 38 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
85) H.C.L.M. Brăila nr. 411/16.07.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 7 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
86) H.C.L.M. Brăila nr. 412/16.07.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pensionatului nr. 7bis - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
87) H.C.L.M. Brăila nr. 413/16.07.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Polonă nr. 1A, bl. 1A, sc.1, et. 1, ap.2 -  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

88) H.C.L.M. Brăila nr. 414/16.07.2021 privind: Încetarea contractului de închiriere nr. 
39/33526/11.08.2016, al societății CEDADAGI COM S.R.L., pentru terenul situat în Brăila,  B-dul 
Dorobanților, între Liceul ”Panait Cerna” și bloc C, amplasament nr. 1 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

89) H.C.L.M. Brăila nr. 415/16.07.2021 privind: Încetarea contractului de închiriere nr. 
20/21719/21.06.2016, numitului STAN CRĂCIUN CRISTIAN pentru terenul situat în Brăila,  
pentru terenul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 210 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

90) H.C.L.M. Brăila nr. 416 /16.07.2021 privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna august 2021 -  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
 

 
     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 
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