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        JUDEȚUL BRĂILA  
      MUNICIPIUL BRĂILA 
     SECRETAR GENERAL       
      Nr. 29141/30.09.2021 
 

M I N U T A 
 

 ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, DIN DATA DE 
30.09.2021, ORA 900 

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

ZOOM, s-a consemnat prezența la dezbateri a celor  27 de consilieri locali municipali în funcție. 
            În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (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: Trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a corpurilor de construcție C1 - școală, în 
suprafață construită de 426, 17 mp și C2 – grup sanitar, cu o suprafață construită de 35,96 mp, 
situate în municipiul Brăila, str. Cezar Petrescu nr. 9 A, în vederea demolării acestora pentru 
implementarea obiectivului de investiție „Construire creșă în Municipiul Brăila, str. Cezar 
Petrescu nr. 9 A, Județul Brăila”, conform Avizului nr. 13882/01.09.2021 al Ministrului Educației, 
precum și radierea acestora din Cartea Funciară. 

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați        
nr. 10-12. 

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai 
Eminescu nr. 29. 

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd-ul Al. Ioan Cuza 
nr. 89. 

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd-ul Al. Ioan Cuza 
nr. 102. 

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea 
elementelor de identificare și a valorii de inventar a bunului 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 terenurile aferente”, poziția nr. 121 – CT 6 
Viziru I,  conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare nr. 32/16.09.2021. 

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
documentației tehnico – economice faza I - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 
economici pentru proiectul «Amenajare loc de joacă pentru copii – str. Trandafir Djuvara, 
Zona Industrială SUD, Brăila», al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire 
Locală Brăila, cu finanțare de la bugetul local. 
 

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea 
Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila         
nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G1 ”Piețe și bazare”, poziția nr. 3, pentru 
imobilul situat în Municipiul Brăila, Piața Poporului Lot 1 – „Piața Halelor lot 1”, conform 
documentației cadastrale. 
          

 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
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1) H.C.L.M. Brăila nr. 462/30.09.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare și modernizare clădire monument istoric 
Colegiul Național „Gh. M. Murgoci” Brăila», cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
2) H.C.L.M. Brăila nr. 463/30.09.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «Sistem de supraveghere video și sistem antiefracție 
la Școala Gimnazială „Radu Tudoran” Brăila», cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
3) H.C.L.M. Brăila nr. 464/30.09.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «Sistem antiefracție la Grădinița nr.25, structură a 
Școlii Gimnaziale „Radu Tudoran” Brăila», cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
4) H.C.L.M. Brăila nr. 465/30.09.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare instalație termică Corp A, Liceul de Arte 
„Hariclea Darclee”»  Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 184, cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea 
a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru”. 

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

 
5) H.C.L.M. Brăila nr. 466/30.09.2021 privind: Aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare instalație agent termic – Liceul cu 
Program Sportiv» Brăila, cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu 26 de 
voturi „pentru”. 

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

 
6) H.C.L.M. Brăila nr. 467/30.09.2021 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 «Reabilitare scară interioară», Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 47 Brăila „Pinochio”, cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
7) H.C.L.M. Brăila nr. 468/30.09.2021 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 «Reabilitare covor asfaltic curtea interioară 
a școlii și trotuar acces elevi și cadre didactice - Școala Gimnazială „Ion Băncilă” Brăila»,  
cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
8) H.C.L.M. Brăila nr. 469/30.09.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru proiectul «Reabilitare loc de joacă pentru copii – Cartier Obor bl. 
R7, Brăila», 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. 470/30.09.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru proiectul «Reabilitare loc de joacă pentru copii – Careu Parc 
Monument LOT 2, Brăila», 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. 
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10) H.C.L.M. Brăila nr. 471/30.09.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru proiectul «Reabilitare loc de joacă pentru copii – str. G – ral 
Eremia Grigorescu bl. 9PP, Brăila», 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. 

 
11) H.C.L.M. Brăila nr. 472/30.09.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor 
tehnico – economici pentru proiectul «Reabilitare loc de joacă pentru copii – str. Comuna din 
Paris nr. 97, Cămin Cultural – LOT 1, Brăila», 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. 

 
12) H.C.L.M. Brăila nr. 473/30.09.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul 
«Amenajare loc de joacă pentru copii – str. Mircea Vodă, curte interioară bl. M/N Brăila», 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. 

 
13) H.C.L.M. Brăila nr. 474/30.09.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I – Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor  tehnico – economici pentru proiectul 
«Amenajare loc de joacă pentru copii – str. G–ral Eremia Grigorescu bl. 1 – curtea 
interioară, Brăila», 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. 

 
14) H.C.L.M. Brăila nr. 475/30.09.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul 
«Amenajare loc de joacă pentru copii – Cartier Călărași IV, Piața Călărași IV, Brăila», 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. 

 
15) H.C.L.M. Brăila nr. 476/30.09.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul 
«Amenajare loc de joacă pentru copii – Parc Erou Caporal Constantin Mușat – Parcela 4, 
Calea Călărașilor, Brăila», 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. 

 
16) H.C.L.M. Brăila nr. 477/30.09.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul 
«Amenajare loc de joacă pentru copii – str. I.C. Brătianu, curte interioară bl. 2A și 2B, 
Brăila», 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. 

 
17) H.C.L.M. Brăila nr. 478/30.09.2021 privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 

4/29.01.2021, privind «Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 
<Adaptarea corpului C1 – Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, la nevoile individuale ale 
persoanelor cu handicap, prin amenajarea unei cabine W.C. speciale în cadrul grupurilor 
sanitare existente>, în locația - Brăila, Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr. 182, cu finanțare de la 
bugetul local» - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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18) H.C.L.M. Brăila nr. 479/30.09.2021 privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. 
Brăila nr. 170/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Halelor – Sector fructe” - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
19) H.C.L.M. Brăila nr. 480/30.09.2021 privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. 

Brăila nr. 172/16.04.2019 referitoare la «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Halelor – Sector producători”» - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
20) H.C.L.M. Brăila nr. 481/30.09.2021 privind: Modificarea art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 

173/23.04.2021 referitoare la „Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare și dotări Grădinița nr.60 și Internat Liceul cu Program Sportiv”, cu 
finanțare de la bugetul local” - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
21) H.C.L.M. Brăila nr. 482/30.09.2021 privind: Subvenționarea activității Grădinii 

Zoologice Brăila, pe anul 2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 
22) H.C.L.M. Brăila nr. 483/30.09.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

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

 
23) H.C.L.M. Brăila nr. 484/30.09.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

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

 
24) H.C.L.M. Brăila nr. 485/30.09.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

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

 
25) H.C.L.M. Brăila nr. 486/30.09.2021 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 26 voturi „pentru”. 

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

 
26) H.C.L.M. Brăila nr. 487/30.09.2021 privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 

176/23.04.2021 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 19.000,00 mii lei din excedentul anual 
al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
27) H.C.L.M. Brăila nr. 488/30.09.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” 
și 7 abțineri. 

 
28) H.C.L.M. Brăila nr. 489/30.09.2021 privind: Rectificarea bugetului general centralizat 

al municipiului Brăila pe anul 2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 
abțineri. 
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29) H.C.L.M. Brăila nr. 490/30.09.2021 privind: Aprobarea declanșării procedurii pentru 

selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrația Piețelor și Târgurilor 
S.A. Brăila, mandatul 2020 – 2024, pentru 3 posturi vacante - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Notă: Înainte de dezbaterea punctului 30, domnul consilier local Canciu Cătălin, nu a mai 

participat la dezbateri, fiind deconectat de la platforma online de videoconferință. 
 
30) H.C.L.M. Brăila nr. 491/30.09.2021 privind: Aprobarea tarifelor de utilizare a șalupei 

„Zorile 1” și a pontonului debarcare – acostare PA 4578, aflate în administrarea Serviciului de 
Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
31) H.C.L.M. Brăila nr. 492/30.09.2021 privind: Modificarea Organigramei, Statului de 

Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale SERVICIULUI DE UTILITATE 
PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA - 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. 

 
32) H.C.L.M. Brăila nr. 493/30.09.2021 privind: Modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. 

Brăila nr. 408/21.12.2015 referitoare la „Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru 
Municipiul Brăila, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine, cu personalitate 
juridică, indiferent de modul de finanțare”, cu modificările și completările ulterioare - Hotărârea a 
fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
33) H.C.L.M. Brăila nr. 494/30.09.2021 privind: Acordarea către persoane juridice fără 

scop lucrativ, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor 
publice, a unei cantități de material lemnos provenit din toaletările și doborârile de arbori realizate 
în scopul asigurării măsurilor privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și 
desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau 
a stării fitosanitare precare - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
34) H.C.L.M. Brăila nr. 495/30.09.2021 privind: Acordarea unui ajutor de urgenţă 

domnului ANDRIEV DĂNUȚ pentru reabilitarea parțială a imobilului situat în str. George 
Topârceanu, nr. 40 bis, afectat de incendiul care a avut loc în data de 09.08.2021- Hotărârea a 
fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
35) H.C.L.M. Brăila nr. 496/30.09.2021 privind: Acordarea unui ajutor de urgenţă 

domnului BURA MARIN - FLORIN pentru reabilitarea parțială a imobilului situat în str. George 
Topârceanu, nr. 38, afectat de incendiul care a avut loc în data de 09.08.2021 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
  

36) H.C.L.M. Brăila nr. 497/30.09.2021 privind: Acordarea unui ajutor de urgenţă 
domnului OPREA ANDRIAN pentru reabilitarea parțială a imobilului situat în str. Iezerului, nr. 55, 
afectat de incendiul care a avut loc în data de 09.08.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 
  

37) H.C.L.M. Brăila nr. 498/30.09.2021 privind: Aprobarea Programului de 
Îmbunătățire a Eficienței Energetice din Municipiul Brăila – forma actualizată 2021 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
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38) H.C.L.M. Brăila nr. 499/30.09.2021 privind: Aprobarea Acordului de parteneriat ce va 
fi încheiat între Municipiul Brăila, Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Fundația ”The Institute”, 
în scopul promovării educației pentru mediu în rândul elevilor de gimnaziu și de liceu și de a 
include școlile din Municipiul Brăila în programul ASAP de colectare selectivă - Hotărârea a fost 
adoptată cu 25 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Neta Marian nu a putut să își exercite votul 
asupra proiectului de hotărâre, din motive tehnice. 

 
39) H.C.L.M. Brăila nr. 500/30.09.2021 privind: Exprimarea opțiunii Consiliului Local 

Municipal de menținere a creșelor în structura organizatorică actuală a Serviciului Public de 
Asistență Medicală și Administrarea Creșelor - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi 
„pentru”. 

 
40) H.C.L.M. Brăila nr. 501/30.09.2021 privind: Modificarea Contractului de concesiune 

privind gestiunea directă a serviciului public de administrare a piețelor, târgurilor, oboarelor și 
Grădinii Zoologice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.471/17.09.2020 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
41) H.C.L.M. Brăila nr. 502/30.09.2021 privind: Preluarea din administrarea Serviciului 

de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a bunului public „Orășelul 
Copiilor”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la poziția nr. 408, Capitolul G, 
Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 

 
42) H.C.L.M. Brăila nr. 503/30.09.2021 privind: Aprobarea Registrului Local al Spațiilor 

Verzi din intravilanul Municipiului Brăila – Etapa 2 - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi 
„pentru”. 

 
43) H.C.L.M. Brăila nr. 504/30.09.2021 privind: Completarea și modificarea elementelor 

de identificare și a valorilor de inventar a bunurilor publice: str. 24 Ianuarie 1859, str. 9 Mai 1877, 
str. Armata Poporului, str. Câmpului, str. Codrului, str. Doinei, str. Fânăriei, str. Garabet 
Ibrăileanu, str. Gospodarilor, str. Maramureș, str. Negru Vodă, str. Nufărului, str. Petre 
Ștefănescu Goangă, str. Petru Rareș, str. Someșului, str. Spicului, str. Tecuci, str. Titu 
Maiorescu, str. Traian Demetrescu, str. Trotușului și str. Victor Vâlcovici, aflate în Inventarul 
domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la 
Capitolul A – „Străzi” și Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și 
parcări”, conform documentației cadastrale și a procesului – verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor nr. 33534/17.12.2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
44) H.C.L.M. Brăila nr. 505/30.09.2021 privind: Completarea Capitolului F – „Sistemele 

de Transport Public Local, în Comun, de Persoane cu terenurile aferente”, aflat în 
Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
325/30.09.2011, cu noi poziții, ca urmare a finalizării investiției „Amenajare și modernizare stații 
îmbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători”, conform proceselor – 
verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7857/16.03.2021 și 7858/16.03.2021 - Hotărârea 
a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
45) H.C.L.M. Brăila nr. 506/30.09.2021 privind: Completarea poziției nr.1 ”Parc 

Monument” din Capitolul G – ”Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului 
public cu terenurile aferente” Subcapitolul G4 – „Parcuri publice, zone de agrement”, înscrisă 
în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 
325/30.09.2011, conform raportului de evaluare nr. 30/19.08.2021 - Hotărârea a fost adoptată 
cu 26 voturi „pentru”. 
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46) H.C.L.M. Brăila nr. 507/30.09.2021 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 G8 – ”Fântâni publice”, poziția nr. 3, 
conform proceselor - verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 21790/25.08.2020 și nr. 
19611/06.07.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
47) H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2021 privind: Modificarea  valorilor de inventar ale 

bunurilor publice înscrise 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”, pozițiile nr. 
36 și 40, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9604/21.07.2021 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”. 

Menționăm faptul că domnul consilier local Boșneag Sorin – Eugen nu a participat la vot. 
 
48) H.C.L.M. Brăila nr. 509/30.09.2021 privind: Completarea Capitolului G, 

Subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011 și completat prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 167/29.06.2015 cu noi poziții, ca urmare a finalizării investițiilor „Extindere sistem de 
iluminat public (…)”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
25653/01.09.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
49) H.C.L.M. Brăila nr. 510/30.09.2021 privind: Modificarea datelor de identificare ale 

bunurilor publice: str. Comuna din Paris, str. Chișinău, str. G-ral Eremia Grigorescu și str. 
Industriei, înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. 
Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A – „Străzi”, pozițiile nr. 94, 110, 189 și 209, și 
Capitolul G, Subcapitolul G6 – ”Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr. 87, 158, 
169 și 277, conform documentației de cadastru - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi 
„pentru”. 

 
50) H.C.L.M. Brăila nr. 511/30.09.2021 privind: Completarea poziției nr. 43 „Grădinița cu 

program normal nr. 40” din 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”, înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, 
actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, 
conform documentației cadastrale și a procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 
3793/08.10.2020 - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
51) H.C.L.M. Brăila nr. 512/30.09.2021 privind: Declararea ca fiind bunuri de uz public 

local a spațiilor verzi situate în Brăila, Aleea Lebedei, între Calea Călărașilor și str. Grigore 
Alexandrescu, str. Sebeșului (bl. D1), șos. Buzăului (bl. B30 și bl. B31), B-dul Dorobanți (bl. A28 
și bl. A31), Aleea Învățătorilor (bl. G7, bl. G8 și bl. Z), str. Octav Doicescu (bl. A1 și bl. A2), 
prevăzute la pozițiile  nr. 297, 301, 303, 307, 450 și 451 din Cap. G, Subcapitolul G6 – „Spații 
verzi, locuri de joacă și parcări” și darea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate 
Publică Seroplant Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
52) H.C.L.M. Brăila nr. 513/30.09.2021 privind: Declararea ca fiind bunuri de uz public 

local a imobilelor denumite generic „parcări” ce au făcut obiectul investiției „Modernizare parcări 
Lot 3 – 540 locuri de parcare – Aleea Lebedei, între Calea Călărașilor și str. Grigore 
Alexandrescu, str. Sebeșului (Bl. D1), Șos. Buzăului (Bl. B30 și Bl. B31), B-dul Dorobanți (Bl. A28 
și Bl. A31), Aleea Învățătorilor  (Bl. G7, G8 și Bl. Z), str. Octav Doicescu (Bl. A1 și Bl. A2)” și 
darea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și 
Gospodărire Locală Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”.. 

 Precizăm faptul că doamna consilier local Rădulescu Daniela - Elena nu a participat la 
vot. 
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53) H.C.L.M. Brăila nr. 514/30.09.2021 privind: Aprobarea solicitării de schimbare a 

destinației ap. 1, 2 și 3 din imobilul situat în Brăila, str. Celulozei nr. 13, bl. B3, parter, în care a 
funcționat Grădinița cu program normal nr.40, din spații de învățământ în locuințe din fondul 
locativ de stat, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire - Hotărârea a fost adoptată 
cu 25 voturi „pentru”. 
 Precizăm faptul că doamna consilier local Rădulescu Daniela - Elena nu nu a participat 
la vot. 
  

54) H.C.L.M. Brăila nr. 515/30.09.2021 privind: Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. 
nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt 
sau pot fi ocupate de module pentru activități economice” - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 
  

55) H.C.L.M. Brăila nr. 516/30.09.2021 privind: Completarea anexei nr. 4 la H.C.L.M. nr. 
429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau 
pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții 
autorizate” - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
  

56) H.C.L.M. Brăila nr. 517/30.09.2021 privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. 
Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane, 
solicitantei Societatea Distribuție Energie Electrică S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei 
Electrice Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
  

57) H.C.L.M. Brăila nr. 518/30.09.2021 privind: Închirierea prin încredințare directă a 
unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi 
frigorifice și terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
  

58) H.C.L.M. Brăila nr. 519/30.09.2021 privind: Perfectarea unui act adițional la 
contractul de închiriere nr.90/02.10.2009, încheiat între Municipiul Brăila și Telekom România 
Communications S.A., ca urmare a desființării unui echipament Tc - Hotărârea a fost adoptată 
cu 25 voturi „pentru”. 

  Precizăm faptul că domnul consilier local Gheorghiță Florin nu a participat la deliberarea 
și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

59) H.C.L.M. Brăila nr. 520/30.09.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
61/40800/11.10.2016 încheiat cu societatea ANASTALICE S.R.L., pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, Calea Călărașilor, în fața Liceului „Gh. M. Murgoci”, amplasament nr. 3 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
  

60) H.C.L.M. Brăila nr. 521/30.09.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
41/30839/17.08.2016 încheiat cu societatea DEMIRANY S.R.L., pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, str. G-ral. Eremia Grigorescu, între B-dul Dorobanților și str. I. C. Brătianu, 
amplasament nr. 1 - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
61) H.C.L.M. Brăila nr. 522/30.09.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 

62/40789/12.10.2016 încheiat cu societatea IOLUBO TRADE S.R.L., pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, Calea Călărașilor în fața Liceului „Gh. Munteanu Murgoci”, amplasament nr. 1 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
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62) H.C.L.M. Brăila nr. 523/30.09.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 
63/40790/12.10.2016 încheiat cu societatea IOLUBO TRADE S.R.L., pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, Calea Călărașilor în fața Liceului „Gh. Munteanu Murgoci”, amplasament nr. 2 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
63) H.C.L.M. Brăila nr. 524/30.09.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere nr. 

53/36705/16.09.2016 încheiat cu Î.I VOINEAGU NICOLETA - GEANINA, pentru terenul situat în 
Municipiul Brăila, Faleza Dunării, amplasament nr. 10 - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi 
„pentru”. 

 
64) H.C.L.M. Brăila nr. 525/30.09.2021 privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 

Municipal Brăila pentru amplasarea a două panouri de identificare lucrări proiect „Pod suspendat 
peste Dunăre în zona Brăila”, pe terenuri proprietate publică a Municipiului Brăila - Hotărârea a 
fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 

65) H.C.L.M. Brăila nr. 526/30.09.2021 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 26 voturi 
„pentru”. 

 
66) H.C.L.M. Brăila nr. 527/30.09.2021 privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea 

unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 
26 voturi „pentru”. 

 
67) H.C.L.M. Brăila nr. 528/30.09.2021 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 26 
voturi „pentru”. 

 
68) H.C.L.M. Brăila nr. 529/30.09.2021 privind: Aprobarea schimbului de imobile, având 

ca obiect imobilul (apartament) situat în Brăila, Piața Traian nr. 15, et. 1, ap. 2, proprietatea 
privată a Municipiului Brăila și terenul în suprafața de 645,00 mp, situat în Brăila, Bdul Alexandru 
Ioan Cuza nr. 126 A, proprietatea Asociației „HRISTO BOTEV” a Bulgarilor din Brăila - 
Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
69) H.C.L.M. Brăila nr. 530/30.09.2021 privind: Atribuirea prin încredințare directă, spre 

închiriere, a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 62, Bl. D, parter, PARTIDULUI 
NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
70) H.C.L.M. Brăila nr. 531/30.09.2021 privind: Prelungirea contractului de închiriere a 

spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 46, parter, cu intrare din strada Tâmplari c/c str. 
Petru Maior, atribuit PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ 
BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
71) H.C.L.M. Brăila nr. 532/30.09.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
60,00 mp, indiviz din suprafața de 93,00 mp, situat în Brăila, str. Plutinei nr. 55 lot 2, NCP 90829, 
în favoarea solicitanților BOIA FLORIN și BOIA OTILIA - RODICA, teren pe care se află 
amplasată construcția C1, proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi 
„pentru”. 
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72) H.C.L.M. Brăila nr. 533/30.09.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
51,82 mp, indiviz din suprafața de 306,00 mp, situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 61, NCP 88049, 
în favoarea solicitanților BOSOI DUMITRU  și BOSOI MILICA, teren pe care se află amplasate 
construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi 
„pentru”. 

 
73) H.C.L.M. Brăila nr. 534/30.09.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
233,00 mp, situat în Brăila, str. Fundătura Râmnicu Sărat, nr. 31B, NCP 95974, în favoarea 
solicitanților CONSTANTIN ALICE - ALEXANDRINA, CONSTANTIN GABRIEL - DANIEL și 
CONSTANTIN ANDREEA - CĂTĂLINA, în vederea extinderii apartamentului 2 din Corp C1, de 
la adresa str. Fundătura Râmnicu Sărat, nr. 31A, proprietatea acestora - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
74) H.C.L.M. Brăila nr. 535/30.09.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
250,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 20, NCP 88625, în favoarea solicitanților IRIMIA 
MARIAN - MARIUS  și IRIMIA ELENA, teren pe care se află amplasată construcția C1, 
proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
75) H.C.L.M. Brăila nr. 536/30.09.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
181,00 mp, situat în Brăila, str. Arad nr. 29, NCP 94874, în favoarea solicitanților LIOPA 
MIHĂIȚĂ și LIOPA VALENTINA - AURORA, teren pe care se află amplasată construcția C1, 
proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
76) H.C.L.M. Brăila nr. 537/30.09.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
425,00 mp, indiviz din suprafața de 1.313,00 mp, situat în Brăila, Șoseaua Focșani nr. 117, NCP 
96134, în favoarea solicitanților MARIN SORIN, MOTOC OVIDIU și MOTOC IONELA, teren pe 
care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4 și C5, proprietatea acestora - Hotărârea a 
fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
77) H.C.L.M. Brăila nr. 538/30.09.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
255,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 10, NCP 78862, în favoarea solicitantei MIHAI 
MARIEA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia - Hotărârea a 
fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
78) H.C.L.M. Brăila nr. 539/30.09.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
100,14 mp indiviz din suprafața de 197,00 mp, situat în Brăila, str. Mihail Kogălniceanu nr. 98, 
NCP 96949, în favoarea solicitanților NICOLAU DINA, CĂLIN JOIȚA, RADU MARIOARA, 
ANDRONESCU DOMNICA, LASCU LENUȚA și APOSTOLESCU MIHAELA, teren pe care se 
află amplasată construcția C1, proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi 
„pentru”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Neta Marian nu a putut să își exercite votul 
asupra proiectului de hotărâre, din motive tehnice. 
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79) H.C.L.M. Brăila nr. 540/30.09.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
193,00 mp, situat în Brăila, str. Paltinului nr. 25A, NCP 92871, în favoarea solicitantului POPA 
VIOREL, în vederea extinderii construcției situate în str. Paltinului nr.25 lot 1, NCP 18056, 
proprietatea acestuia - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Neta Marian nu a putut să își exercite votul 
asupra proiectului de hotărâre, din motive tehnice. 

 
80) H.C.L.M. Brăila nr. 541/30.09.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
21,53 mp, indiviz din 1468,00 mp, situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 14, Bl. A12, parter, NCP 
70001, în favoarea solicitantei DUMITRESCU ELENA LIZICA, teren aferent spațiului comercial, 
proprietatea acesteia - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
81) H.C.L.M. Brăila nr. 542/30.09.2021 privind: Aprobarea vânzării în condițiile Legii 

nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului nr.3 
aflat în Brăila, Aleea Policlinicii nr.3, bl. G14, sc.1, parter - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 

 
82) H.C.L.M. Brăila nr. 543/30.09.2021 privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în 

Municipiul Brăila, str. Unirii, nr. 196 A, ap. 4, construcția C1, conform Legii nr. 112/1995, 
coroborată cu Legea  nr. 10/2001 - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Neta Marian nu a putut să își exercite votul 
asupra proiectului de hotărâre, din motive tehnice. 

 
83) H.C.L.M. Brăila nr. 544/30.09.2021 privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului situat în Brăila, str. Motrului nr. 1A, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 71484, 
constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 172/30.05.2005 în favoarea doamnei ȚIRIPA (fostă MATEI) 
ANDREEA – MANUELA - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
84) H.C.L.M. Brăila nr. 545/30.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C.A. Rosetti nr. 22 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
85) H.C.L.M. Brăila nr. 546/30.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr. 2, parter și etaj (spațiile 
2, 3, 5 și 7) - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
86) H.C.L.M. Brăila nr. 547/30.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr. 25 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
87) H.C.L.M. Brăila nr. 548/30.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 55 lot 1 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
88) H.C.L.M. Brăila nr. 549/30.09.2021 privind: Desemnarea consilierilor locali municipali 

în Consiliile de Administraţie, precum și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în 
unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 
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89) H.C.L.M. Brăila nr. 550/30.09.2021 privind: Acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la 
societatea ECO S.A. Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
90) H.C.L.M. Brăila nr. 551/30.09.2021 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, situat în perimetrul I, în suprafață de 8.040 mp, pe care se află fundația unei hale în 
suprafață de 3.805 mp (construcția C19 – investiție în curs), aflat în administrarea Regiei 
Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 

Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila ca 
membri titulari în  comisia de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, situat în perimetrul I, 
în suprafață de 8.040 mp, pe care se află fundația unei hale în suprafață de 3.805 mp 
(construcția C19 – investiție în curs), aflat în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” 
Brăila, s-a efectuat electronic prin vot secret, domnul consilier local Tudose Daniel, obținând 19 
voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi exprimate, iar domnul consilier 
local Coman Florin, obținând 19 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”, din totalul celor 25 voturi 
exprimate. 

 De asemenea, desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila ca membru 
supleant în comisia de licitaţie pentru concesionarea bunului imobil menționat mai sus, s-a 
efectuat electronic prin vot secret, domnul consilier local Boșneag Sorin - Eugen, obținând 19 
voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”, din totalul celor  25 voturi exprimate. 

 
91) H.C.L.M. Brăila nr. 552/30.09.2021 privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui 
bun imobil, în suprafață de 581 mp (parcela T45P323/1 Lot 1/8), situat în perimetrul II aflat în 
administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 Menționăm faptul că desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila ca 
membri titulari în  comisia de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de      
581 mp (parcela T45P323/1 Lot 1/8), situat în perimetrul II aflat în administrarea R.A. 
”Administrația Zonei Libere” Brăila, s-a efectuat electronic prin vot secret, domnul consilier local 
Orzan Răzvan – Ionuț, obținând 18 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”, din totalul celor 24 
voturi exprimate, iar domnul consilier local Popescu Răzvan, obținând 18 voturi „pentru” și 6 
voturi „împotrivă”, din totalul celor 24 voturi exprimate. 

 De asemenea, desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila ca 
membru supleant în  comisia de licitaţie pentru concesionarea bunului imobil menționat mai sus,  
s-a efectuat electronic prin vot secret, domnul consilier local Pătărlăgeanu Valentin, obținând 18 
voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”, din totalul celor  24 voturi exprimate. 

 
92) H.C.L.M. Brăila nr. 553/30.09.2021 privind: Trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Brăila a corpurilor de construcție C1 - școală, în suprafață construită de 426, 
17 mp și C2 – grup sanitar, cu o suprafață construită de 35,96 mp, situate în municipiul Brăila, 
str. Cezar Petrescu nr. 9 A, în vederea demolării acestora pentru implementarea obiectivului de 
investiție „Construire creșă în Municipiul Brăila, str. Cezar Petrescu nr. 9 A, Județul Brăila”, 
conform Avizului nr. 13882/01.09.2021 al Ministrului Educației, precum și radierea acestora din 
Cartea Funciară - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
93) H.C.L.M. Brăila nr. 554/30.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 10-12 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
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94) H.C.L.M. Brăila nr. 555/30.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 29 - Hotărârea a 
fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 

95) H.C.L.M. Brăila nr. 556/30.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd-ul Al. Ioan Cuza nr. 89 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 

96) H.C.L.M. Brăila nr. 557/30.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd-ul Al. Ioan Cuza nr. 102 - Hotărârea a 
fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 

97) H.C.L.M. Brăila nr. 558/30.09.2021 privind: Modificarea elementelor de identificare și 
a valorii de inventar a bunului 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 terenurile aferente”, poziția nr. 121 – CT 6 Viziru I,  conform 
documentației cadastrale și a raportului de evaluare nr. 32/16.09.2021 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
98) H.C.L.M. Brăila nr. 559/30.09.2021 privind: Aprobarea documentației tehnico – 

economice faza I - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul 
«Amenajare loc de joacă pentru copii – str. Trandafir Djuvara, Zona Industrială SUD, 
Brăila», al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu 
finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 

 
99) H.C.L.M. Brăila nr. 560/30.09.2021 privind: Modificarea Inventarului Domeniului 

Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, 
Subcapitolul G1 ”Piețe și bazare”, poziția nr. 3, pentru imobilul situat în Municipiul Brăila, 
Piața Poporului Lot 1 – „Piața Halelor lot 1”, conform documentației cadastrale - Hotărârea a 
fost adoptată cu 25 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Neta Marian nu a participat la vot din motive 
tehnice. 

 
100) H.C.L.M. Brăila nr. 561/30.09.2021 privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

luna octombrie 2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că domnul consilier local Neta Marian nu a participat la vot din motive 
tehnice. 
 
 De asemenea, precizăm faptul că proiectul de hotărâre de la punctul 83 de pe ordinea 
de zi, referitor la „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”, nu a fost adoptat, acesta neîntrunind numărul de voturi necesare. 
 

 
     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 

 
DRĂGAN ION  

 
 

 
 

   


