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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare, cu convocare de îndată,  
a Consiliului Local Municipal Brăila 
 din data de 21.09.2021, ora 09:00  

 
  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Doamnelor şi Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) alin. (2),          
alin. (4) și (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila nr. 3501/20.09.2021, a 
fost convocată de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Brăila. 

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 444/11.08.2021 a fost ales ca preşedinte de şedinţă pentru 
luna septembrie 2021, domnul consilier DUMITRU FLORIN, pe care îl invit să preia 
conducerea lucrărilor ședinței de astăzi.  
  

Domnul DUMITRU FLORIN, Președinte de ședință:  
 Doamnelor şi domnilor consilieri, domnule Primar, vă asigur că lucrările prezentei 

şedinţe se vor desfăşura în conformitate cu prevederile art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă 
informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al 
Municipiului Brăila, sunt prezenţi 26 consilieri, din totalul celor 27 de consilieri, lipsește 
motivat domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen, 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. 

- Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

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

 Trecem la dezbaterea punctului de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea aplicabilității art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, 
art. 6 și art. 7 din H.C.L.M. Brăila nr.1/07.01.2021 referitoare la: «Exprimarea acordului 
Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea temporară a destinației unor imobile, din 
spații de învățământ în structuri medicale cu destinația „Centre Vaccinare anti – Covid – 
19”».    
 Discuții ? 
 

 Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
 Medicina spune că vaccinarea e ste singura soluție pe care în acest moment o avem 
la dispoziție pentru combaterea acestui flagel. În primul rând aș vrea să nu luăm o hotărâre 
în pripă. De ce? Exact ceea ce am spus mai devreme: vaccinarea este singura soluție. Mai 
degrabă ar trebui să dăm un exemplu, să ne implicăm și să susținem această campanie de 
vaccinare. După cum vă aduceți aminte, la începutul acestui an, în ședința din 7 ianuarie, am 
susținut înlocuirea acestor centre de vaccinare, localizate în incinta unităților de învățământ, 
cu alte spații aflate la dispoziția Primăriei. Ele sunt situate în vecinătatea copiilor și din păcate 
noile variante de virus coboară vârsta la care sunt afectați semenii noștri. Din păcate, să dea 
Dumnezeu să nu fie așa, este posibil ca cel puțin pe durata vieții noastre acest virus să facă 
parte din bagajul nostru genetic. 
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 Am văzut în adresa din 6 septembrie că nu s-au găsit medici, că exista o lipsă de 
vaccinuri și un interes scăzut al populației pentru vaccinare. Vaccinuri avem, iar interesul 
pentru vaccinare stă în puterea noastră. Mi-aș dori să nu închidem aceste centre de 
vaccinare și mai degrabă să le mutăm în alte locații. Am văzut că din toate centrele de 
vaccinare Direcția de Sănătate Publică și-a dat acordul pentru toate, mai puțin pentru cel de 
la Liceul Anghel Saligny. Acolo știu că încă de la început conducerea acelei școli a 
manifestat oarece rețineri față de destinația acestui spațiu, din cauza faptului că orele de 
educație fizică nu se pot desfășura în bune condiții, curtea liceului având gropi și guri de 
canal, dar mai ales că acum se apropie sezonul rece. Știu că la începutul acestui an au 
revenit cu o adresă pe această temă. Haideți să nu închidem centrele de vaccinare, pentru 
că suntem în plin val 4. Am să vă arat o evoluție a incidenței cazurilor de Covid - 19 la nivelul 
municipiului nostru, unde se poate vedea că de pe data de 16 septembrie incidența s-a 
dublat, de la 0,49 în data de 16 septembrie, la 1,07 astăzi. Spuneam mai devreme de 
implicare, domnule Primar, ați fost ales de mai bine de 60% dintre concetățeni. Consider că 
dumneavoastră ați fi un bun exemplu și vreau să vă întreb dacă și când v-ați vaccinat.     
  

 Domnul consilier Popa Petrică - Costel: 
 Am o întrebare pentru domnul Primar. Unde și în ce condiții se vor vaccina cei care 
doresc să se imunizeze cu doza a treia de vaccin?  
 

 Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
 Am să vă răspund etapizat la întrebări. Vaccinarea este o opțiune personală a 
fiecărei persoane și nimeni nu trebuie să impună să te vaccinezi sau să nu te vaccinezi. 
Starea de sănătate a fiecăruia ține de genetica lui, de modul în care pot apare sau nu 
complicații pe parcursul vieții. Noi, ca instituție publică, am pregătit la un moment dat aceste 
centre de vaccinare, le-am dotat și chiar am avut întârzieri în primirea sumelor pe care le-am 
investit acolo. Nu putem și nu trebuie să impunem cetățenilor să facă diverse lucruri pentru 
că așa dorim la un moment dat. Nu vreau să comentez absolut deloc chestiuni legate de 
vaccinare sau de efectele vaccinurilor, de felul în care acestea te protejează sau de 
persoanele care și după a treia doză s-au îmbolnăvit. Vaccinarea este o chestiune personală 
și am să respect acest lucru. 
 În ceea ce privește centrele de vaccinare să nu uităm că noi am amenajat toate 
aceste centre. Din păcate din cauza faptului că la un moment dat nu au existat vaccin 
suficient, iar după ce a existat nu au mai fost medici care să aibă timpul necesar, deoarece 
probabil lucrau și în spital sau aveau diverse probleme de familie, centrele respective au stat 
închise. Foarte multe săli de sport, amenajate ca centre de vaccinare, nu au putut să ofere 
copiilor condiții de desfășurare a orelor de educație fizică în condiții optime. Vine frigul, 
domnilor consilieri, iar profesorii de educație fizică, conducerile școlilor, dar mai ales părinții 
își doresc ca orele de educație fizică să se desfășoare în sălile special amenajate. Avem 
foarte multe discuții, atât cu părinții cât și cu profesorii, care doresc ca sălile de sport să-și 
recapete destinația. Dacă mă întrebați unde o să se vaccineze brăilenii o să vă răspund că în 
următoarele locații: la medicii de familie, la Brăila Mall, unde există un centru de vaccinare și 
la centrul pe care Direcția de Sănătate Publică a considerat că este necesar să-l păstreze, 
cel de la Liceul Anghel Saligny. Înainte de a discuta aceste lucruri v-aș invita, domnilor 
consilieri, să mergeți la un centru de vaccinare să vedeți că lumea nu mai vine să se 
vaccineze, iar Direcția de Sănătate Publică este nevoită să reducă programul de funcționare 
al acestor centre pentru a nu plăti sume foarte mari și inutile către personalul care stă acolo 
în așteptarea brăilenilor. În concluzie, votul dumneavoastră este o opțiune personală, la fel 
ca opțiunea fiecărui cetățean de a se vaccina sau nu, iar eu nu-mi permit să vă influențez 
votul în niciun fel.  
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 Domnul consilier Canciu Cătălin: 
Domnule Primar, se vede de la o poștă că sunteți împotriva vaccinului, cu toate că 

specialiștii spun că singura soluție de a scăpa de acest virus este vaccinarea. Măcar suntem 
sănătoși, așa cum se vede din punct de vedere fizic, pentru că în copilărie a existat un 
program național de vaccinare. Prin urmare nu avem nici competența și nici cunoștințele să 
apreciem dacă vaccinarea este bună sau nu, atât timp cât specialiștii spun că vaccinarea 
este singura soluție de a scăpa de ceea ce se întâmplă astăzi. În Municipiul Brăila doar 
21,4% din populație este vaccinată. De ce să dăm un semnal negativ prin închiderea acestor 
centre? Este important ca activitatea didactică să se desfășoare în aceste săli de sport. Nu 
uitați că activitatea didactică în sălile de sport se poate desfășura până la incidența de 2 la 
mie. Suntem în valul 4 și s-ar putea ca în câteva zile activitatea din sălile de sport să fie 
interzisă. Nu știu de ce a rămas doar liceul Anghel Saligny pe lista centrelor de vaccinare. Vă 
rog frumos să vă duceți în curtea școlii și să vedeți cum între două canalizări există un șanț 
săpat în urmă cu ani și care a fost astupat cu piatră și atata tot. Măcar 2-3 roabe de asfalt, 
pentru că și acei copii merită măcar o curte, dacă nu un teren de sport. Vă mulțumesc! 

 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule încă Inspector Școlar General, nu sunt nici împotriva vaccinării și nici pentru 

vaccinare, pentru că este o opțiune personală și nu mai faceți dumneavoastră aprecieri de la 
poștele la care vă duceți în dreptul meu. Eu nu m-am referit la dumneavoastră. Regret în 
schimb faptul că un inspector școlar nu are capacitatea intelectuală de a înțelege necesitatea 
faptului și obligativitatea ca școlile să-și recupereze sălile de sport unde copiii să-și 
desfășoare orele în condiții optime. În ceea ce privește curtea acelui liceu, toți directorii de 
școli sunt invitați să depună proiecte și devize pentru finanțări privind asfaltarea curților în 
care își desfășoară activitatea. Pot să vă dau exemple de școli care au primit finațare de la 
Primăria Municipiului Brăila: Colegiul Murgoci și-a asfaltat curtea școlii, Colegiul Pedagogic la 
fel, iar în ședința din luna septembrie mai aprobăm alți indicatori tehnico-economici pentru 
asfaltări. Cu siguranță dacă școlile vor veni și vor depune la Primăria Municipiului Brăila 
devize și documentații necesare aprobării indicatorilor tehnico-economici vor avea finanțare 
pentru asfaltarea tuturor curților de școli. 

 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
Domnule Primar, vă promit că toate școlile și grădinițele vor face solicitare către 

Primăria Municipiului Brăila pentru asfaltare. 
 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
E târziu ceea ce dumneavoastră îmi promiteți. Noi am discutat deja cu școlile și deja 

și-au manifestat acest interes, pentru că dumneavoastră nu ați avut capacitatea în această 
perioadă în care ați fost inspector școlar să coordonați o colaborare între Primărie, care 
finanțează școlile, și instituția dumneavoastră. Atunci Primăria, la fel ca în mandatul 
dumneavoastră trecut, a discutat cu toate conducerile școlilor. Nu vă agitați, pentru că noi 
colaborăm cu acestea și fără dumneavoastră.   

 

Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Aș vrea să revenim asupra acestei imagini. Suntem în data de 21 septembrie și 

incidența cazurilor s-a dublat în 4 zile. Am să transmit pe mail acest grafic. Datele sunt de la 
Direcția de Sănătate Publică de pe site. Am să rog gazda acestei întâlniri să o distribuie către 
toți colegii. Domnul Primar în discursul său s-a referit la a treia doză. Din ce știu eu încă nu  
s-a procedat la administrarea celei de a treia doze și cred că era vorba de a doua doză. 

 

Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Domnul Popa Petrică – Costel s-a referit la cea de a treia doză. Domnul Primar nu s-a 

referit la a treia doză. 
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Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Ascultați cu atenție discursul dânsului, unde spune că după a treia doză au fost 

persoane care au făcut forme de Covid. Poate am înțeles eu greșit. Vreau să revin la 
întrebarea mea la care domnul Primar nu mi-a răspuns, dacă s-a vaccinat și când s-a 
întâmplat acest lucru. Mulțumesc!  

 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Eu m-am referit la faptul că unele persoane care s-au vaccinat nu au mai făcut Covid, 

iar alte persoane care s-au vaccinat, inclusiv cu a treia doză, așa cum este premierul 
Israelului, au făcut Covid. În ceea ce privește cealaltă întrebare a dumneavoastră v-am 
răspuns, dar nu ați înțeles. Starea mea de sănătate, modul în care eu îmi gestionez 
sănătatea nu este problema dumneavoastră, domnule consilier, pentru că nici eu nu vă 
întreb dacă v-ați operat de apendicită când erați copil sau de altceva. În concluzie, așa cum 
am spus mai devreme, opțiunea de a se vaccina sau de a nu se vaccina aparține fiecărei 
persoane și nu este cazul să o facem noi pe medicii, atât timp cât nu avem pregătire în 
domeniu. 

 

Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Domnule Primar, eu mă refeream doar la faptul că sunteți un lider în această 

comunitate și ați fi un bun exemplu. Mulțumesc! 
 

Domnul consilier Popa Petrică - Costel: 
Eu am înțeles! Domnul Primar nu s-a vaccinat. Cam asta e. Nu e nicio problemă. 

Fiecare are puterea să discearnă dacă trebuie să se vaccineze sau nu. După părerea mea, 
așa cum o dă de gard, domnul Primar nu s-a vaccinat. Este problema dânsului. Mulțumesc! 

 

Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Domnule Popa, ca de obicei, ca în mandatul trecut, respect vârsta dumneavoastră 

venerabilă și nu dau curs unei noi provocări, pentru că nu vreau să vă crească tensiunea, dar 
repet că nu vă interesează pe dumneavoastră dacă eu m-am vaccinat sau nu. Niciodată nu 
am să fac uz de diverse poziții precum Premierul acesta care își arăta mușchii atunci când a 
fost la vaccinare. Chestiunile medicale sunt confidențiale și țin de fiecare pacient. Vă spun că 
indiferent dacă sunt sau nu vaccinat niciodată nu voi triumfa cu una sau cu cealaltă variantă. 

 

Domnul DUMITRU FLORIN, Președinte de ședință:  
Se supune 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, Canciu 

Cătălin, Coman Laurențiu, Drogeanu Alexandru, Gheorghiță Florin, Popa Petrică - Costel și 
Pascale Mihai – Viorel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 
Declar închise lucrările şedinţei extraordinare. 

 
 
Preşedinte de şedinţă: Dumitru Florin                          ____________ 
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion   ____________ 
 
 
 
 
J.I./4ex. 


