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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila  
din data de 11.08.2021, 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. 2965/05.08.2021, 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 16.07.2021 a fost pus la dispoziţia dumneavoastră pe platforma 
http://clm.primariabr.ro/, în vederea lecturării conţinutului, iar în urma verificării acestuia            
s-a constatat că nu au fost primite observaţii, drept pentru care vă supun spre aprobare 
procesul – verbal menţionat anterior. 
 - Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi procesul – verbal menționat anterior a fost aprobat.  
 
Prin H.C.L.M. Brăila nr. 416/16.07.2021 a fost ales ca preşedinte de şedinţă pentru 

luna august 2021, domnul consilier DROGEANU ALEXANDRU, pe care îl invit să preia 
conducerea lucrărilor ședinței de astăzi.  

 
Domnul consilier DROGEANU ALEXANDRU, 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 26 de consilieri, lipsește motivat 
doamna consilier Voineag Cristiana, astfel şedinţa fiind legal constituită. 
  

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 În conformitate cu prevederilor 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 următoarele proiecte 
de hotărâri, respectiv: 

       
1) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru 

privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 
«Reabilitări interioare – instalații sanitare la Grădinița cu Program Prelungit nr. 37», 
cu finanțare de la bugetul local. 

 
Domnul consilier DROGEANU ALEXANDRU, 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. 

 
 

http://clm.primariabr.ro/
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Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
           2) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea - Crican Alexandru 
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. 
 

Domnul consilier DROGEANU ALEXANDRU, 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 doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: 
Declararea Coridorului de mobilitate integrat, considerat strategic, care sprijină transportul 
public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin realizarea obiectivului 
de investiții „Modernizarea conexiunii tramvai Brăila – Lacu Sărat” pentru imobilele NCP 
95897 U.A.T. Brăila și NCP 78181 U.A.T. Chiscani. 
 

Domnul consilier DROGEANU ALEXANDRU, 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. 

 
Supunem la vot ordinea de zi cu precizările menționate: 

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

Modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 174/23.04.2021 referitoare la 
„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”.  

 

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Modificarea si completarea prevederilor H.C.L.M. Brăila nr. 477/17.09.2020 de aprobare a 
proiectului „Protejarea sănătății populației Municipiului Brăila în contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19”, și depunerea lui în cadrul Programului Operațional Infrastructură 
Mare 2014 – 2020,  Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de COVID 19.  
 

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 669/28.11.2019 referitoare la „Aprobarea proiectului “Stații 
de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila'', a documentației tehnico- 
economice faza I, a indicatorilor tehnico- economici, precum și depunerea acestuia în 
cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de 
județ”.  

 

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea perfectării Actului adițional nr.3 la Acordul de Împrumut Subsidiar nr. 289 din 17 
septembrie 2002 aferent Proiectului infrastructura municipală în domeniul alimentării cu 
apă.  
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5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Transformarea unei funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanei Brăila. 

 

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea Protocolului între Arhiepiscopia Dunării de Jos, Protoieria Brăila - Parohia 
„Adormirea Maicii Domnului”, Municipiul Brăila și Inspectoratul Școlar Județean 
Brăila în vederea desfășurării activității a maxim două grupe din cadrul Grădiniței nr. 48 
Brăila într-un spațiu pus la dispoziție de parohie.  
 

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea solicitării de schimbare a destinației, în vederea demolării corpurilor de 
construcție C1 – „Școală”, cu o suprafață construită de 426,17 mp și C2 – „WC”, cu o 
suprafață construită de 35,96 mp, aflate în administrarea Școlii Gimnaziale „Mihail 
Kogălniceanu”, pentru implementarea obiectivului de investiție „Construire creșă în 
Municipiul Brăila, str. Cezar Petrescu nr. 9A, Județul Brăila, prin Programul Național de 
Construcții de Interes Public sau Social desfășurat de Compania Națională de Investiții. 

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

Modificarea  valorilor de inventar a bunurilor publice, str. Malul Dunării și   str. 
Rândunicii, înscrise în Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A „Străzi”, pozițiile nr. 231 și nr. 328  
din, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 25458/15.06.2004.  

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

Modificarea  valorii de inventar a bunului public înscris în Inventarul Domeniului Public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, 
Subcapitolul G10 – ”Cimitire”, poziția nr. 11, conform procesului - verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 3/05.07.2021.  

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

Modificarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic Liceul Tehnologic 
”Gheorghe K. Constantinescu”, 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. 105, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/09.12.2020 și 
nr. 1/05.02.2021”.  

 

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 8 din H.C.L.M. Brăila nr. 373/16.07.2021.  
 

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea 
din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 
78.549,00 mp, situat în Municipiul Brăila, DN 22B Km 4+520, NCP 91898 și completarea 
Inventarului domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 
325/30.09.2011, cu o nouă poziție, nr. 17 din Subcapitolul G4 –  „Parcuri publice, zone de 
agrement”.  

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

Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la 
domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în 
cartea funciară”.  
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14) 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 131,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului 
Brăila, situat în Brăila, str. Cărămidari FN, NCP 96303, în vederea edificării unei construcții 
cu destinația de locuință.  

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

Dezmembrarea și partajarea unui teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila.  
 

16) 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 26,00 mp, indiviz din suprafața de 
206,00 mp, situat în Brăila, str. Doinei nr. 22, NCP 96655, solicitantelor BĂDESCU 
ELENA și CERVIȘ GEORGETA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, 
C4 și C5 proprietatea acestora.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila,  str. Ana Aslan nr. 16.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila,   str. Brașoveni nr. 16 (ap. 3 etaj din C1 + terasă indiviz C1 + beci + teren indiviz).  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila,  str. Cojocari nr. 12, bl. B3, sc. 1, et. 2, ap. 4.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Mărășești nr. 3.  

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

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila,  str. Zidari nr. 8.  

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

Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 608/13.11.2020 referitoare la 
„Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în 
componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ 
preuniversitar din Municipiul Brăila”, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 675/26.11.2020.  

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

Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Societatea ECO S.A. Brăila.  

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

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a 
Asociației „HANDBAL CLUB DUNĂREA” Brăila”.  

 
25) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican 

Alexandru privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 
investiţii «Reabilitări interioare – instalații sanitare la Grădinița cu Program Prelungit 
nr. 37», cu finanțare de la bugetul local. 
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26) Proiect de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican 
Alexandru 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. 

 

27) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind:. 
Declararea Coridorului de mobilitate integrat, considerat strategic, care sprijină transportul 
public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin realizarea obiectivului 
de investiții „Modernizarea conexiunii tramvai Brăila – Lacu Sărat” pentru imobilele NCP 
95897 U.A.T. Brăila și NCP 78181 U.A.T. Chiscani. 
 

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

 

29) 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: Modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L.M. 
Brăila nr. 174/23.04.2021 referitoare la „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 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea si completarea prevederilor 
H.C.L.M. Brăila nr. 477/17.09.2020 de aprobare a proiectului „Protejarea sănătății 
populației Municipiului Brăila în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, și 
depunerea lui în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020,  Axa 
Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID 19. 

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: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 
669/28.11.2019 referitoare la „Aprobarea proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în Municipiul Brăila'', a documentației tehnico- economice faza I, a indicatorilor 
tehnico- economici, precum și depunerea acestuia în cadrul Programului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 
pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ”. 

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 perfectării Actului adițional 
nr.3 la Acordul de Împrumut Subsidiar nr. 289 din 17 septembrie 2002 aferent Proiectului 
infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă. 

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: Transformarea unei funcții contractuale 
vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei 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 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Protocolului între 
Arhiepiscopia Dunării de Jos, Protoieria Brăila - Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului”, Municipiul Brăila și Inspectoratul Școlar Județean Brăila în vederea 
desfășurării activității a maxim două grupe din cadrul Grădiniței nr. 48 Brăila într-un spațiu 
pus la dispoziție de parohie. 

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 solicitării de schimbare a 
destinației, în vederea demolării corpurilor de construcție C1 – „Școală”, cu o suprafață 
construită de 426,17 mp și C2 – „WC”, cu o suprafață construită de 35,96 mp, aflate în 
administrarea Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu”, pentru implementarea obiectivului 
de investiție „Construire creșă în Municipiul Brăila, str. Cezar Petrescu nr. 9A, Județul 
Brăila, prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social desfășurat de 
Compania Națională de Investiții. 

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

 Fac precizarea că acest proiect de hotărâre a fost completat pe platformă cu avizul 
Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Brăila, precum și cu raportul 
de expertiză de specialitate.  

 
Domnul consilier DROGEANU ALEXANDRU, 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 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea  valorilor de inventar a 
bunurilor publice, str. Malul Dunării și str. Rândunicii, înscrise în Inventarului 
Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila                                      
nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A „Străzi”, pozițiile nr. 231 și nr. 328  din, conform 
procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 25458/15.06.2004. 

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 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea  valorii de inventar a bunului 
public înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin 
H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – ”Cimitire”, 
poziția nr. 11, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
3/05.07.2021. 

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 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea valorii de inventar a bunului 
imobil denumit generic Liceul Tehnologic ”Gheorghe K. Constantinescu”, 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. 105, conform proceselor 
verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/09.12.2020 și nr. 1/05.02.2021”. 

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 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate la 
art. 8 din H.C.L.M. Brăila nr. 373/16.07.2021. 

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

 Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul privat în domeniul 
public al Municipiului Brăila a terenului în suprafață de 78.549,00 mp, situat în Municipiul 
Brăila, DN 22B Km 4+520, NCP 91898 și completarea Inventarului domeniului public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu o nouă poziție, nr. 17 
din Subcapitolul G4 –  „Parcuri publice, zone de agrement”. 

Discuţii? 
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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 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 
51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului 
Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”. 

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

 La acest proiect de hotărâre precizez că pozițiile atestate la domeniul privat au fost 
completate cu o nouă poziție, iar materialul a fost transmis către dumneavoastră prin 
intermediul platformei.  

 
Domnul consilier DROGEANU ALEXANDRU, 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 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea 
constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 131,00 
mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cărămidari FN, 
NCP 96303, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință. 

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

 

  Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea și partajarea unui teren 
ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila. 

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

 Fac o precizare la acest proiect de hotărâre: față de forma inițială a proiectului s-a 
corectat art.1 eliminând sintagma construcția C4 cu destinația de locuință, în suprafață 
construită de 61 mp din lotul 1, ea fiind prezentată în cuprinsul lotului 2.  

 

Domnul consilier DROGEANU ALEXANDRU, 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 16 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 26,00 mp, indiviz din suprafața de 206,00 mp, situat în Brăila, str. Doinei nr. 
22, NCP 96655, solicitantelor BĂDESCU ELENA și CERVIȘ GEORGETA, teren pe care 
se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4 și C5 proprietatea acestora. 
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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 17 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. Ana Aslan nr. 16. 

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

  Trecem la dezbaterea punctului 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 16 (ap. 3 etaj din C1 
+ terasă indiviz C1 + beci + teren indiviz). 

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 19 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. Cojocari nr. 12, bl. B3, sc. 1, et. 2, 
ap. 4. 

Discuţii? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

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

 

 Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești 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 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Zidari nr. 8. 

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 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la 
H.C.L.M. Brăila nr. 608/13.11.2020 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali 
municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru 
evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul 
Brăila”, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 675/26.11.2020. 

Discuţii? 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
  Acest proiect de hotărâre a fost modificat în așa fel încât pozițiile ocupate anterior 
de domnul Caranica George – Marius să fie ocupate acum de domnul consilier Orzan 
Răzvan – Ionuț, iar pozițiile ocupate anterior de domnul Gălbinaș Sorin să fie ocupate de 
domnul consilier Popa Petrică – Costel. 
 

Domnul consilier DROGEANU ALEXANDRU, 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 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ECO S.A. 
Brăila. 

Discuţii? 
 

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
La acest proiect de hotărâre cât și la următorul este necesar ca desemnarea 

consilierilor să se facă prin vot secret. Propunerile vor fi trimise către dumneavoastră pe 
mail prin intermediul formularelor Google forms, iar ulterior vom supune la vot proiectele 
de hotărâre. 

În acest sens precizez că din partea grupului P.S.D. au fost propuși pentru pozițiile 
de reprezentanți la societatea ECO S.A. domnul consilier Vărzaru Dan – Andrei în calitate 
de membru titular și domnul consilier Popescu Răzvan, în calitate de membru supleant. 
Din partea grupului P.N.L. au fost propuși domnul Alexandru Ionel în calitate de membru 
titular și domnul Pascale Mihai – Viorel, în calitate de membru supleant. Mai sunt și alte 
propuneri?  

În ceea ce privește poziția de reprezentant în adunarea Generală a Asociației 
Handbal Club Dunărea Brăila din partea grupului PSD s-a formulat propunerea domnul 
consilier Popescu Răzvan, iar din partea grupului P.N.L. domnul consilier Drogeanu 
Alexandru. Mai sunt și alte propuneri?  
 Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ECO S.A. Brăila, avem 26 de voturi 
exprimate, astfel:  

VĂRZARU DAN - ANDREI – 19 voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă 
POPESCU RĂZVAN – 19 voturi ”pentru” și 7 voturi împotrivă 
ALEXANDRU IONEL – 8 voturi ”pentru” și 18 voturi împotrivă 
PASCALE MIHAI - VIOREL - 8 voturi ”pentru” și 18 voturi împotrivă 
 

Reprezentanții Consiliului Local Municipal sunt domnii consilieri Vărzaru Dan – 
Andrei, membru titular, și domnul Popescu Răzvan, membru supleant. 

 

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în 
Adunarea Generală a Asociației „HANDBAL CLUB DUNĂREA” Brăila, avem 26 de voturi 
exprimate, astfel:  

POPESCU RĂZVAN – 18 voturi ”pentru” și 8 voturi împotrivă 
DROGEANU ALEXANDRU - 8 voturi ”pentru” și 18 voturi împotrivă 
 

Reprezentantul Consiliului Local Municipal este domnul consilier Popescu Răzvan. 
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Domnul consilier DROGEANU ALEXANDRU, 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. Doamna Viceprimar 

Doinița Ciocan nu a votat din motive tehnice. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Asociației „HANDBAL CLUB DUNĂREA” 
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 25 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru privind: Aprobarea 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitări interioare – 
instalații sanitare la Grădinița cu Program Prelungit nr. 37», 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 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de domnul Viceprimar Jantea – Crican Alexandru 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. 
 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 doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Declararea Coridorului de 
mobilitate integrat, considerat strategic, care sprijină transportul public în comun de 
călători și modurile de transport nepoluante prin realizarea obiectivului de investiții 
„Modernizarea conexiunii tramvai Brăila – Lacu Sărat” pentru imobilele NCP 95897 U.A.T. 
Brăila și NCP 78181 U.A.T. Chiscani. 

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 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru 
luna septembrie 2021. 
  

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Conform repartizării urmează domnul consilier Dumitru Florin. 
 

 Domnul consilier Drogeanu Alexandru, 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 29 de pe ordinea de zi – Alte probleme. 

 
 Domnul consilier Coman Laurențiu: 
 Tinând cont că în municipiul Brăila incidența cumulată de COVID 19 calculată la 14 
zile este de doar 0,04 propun reluarea ședințelor C.L.M. cu prezență fizică. Se termină și 
concediile luna aceasta, deci de luna viitoare putem fi prezenți toți la ședință. Mulțumesc! 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.I./4ex.  


