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O R D I N E A  D E  Z I 
 

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE  
A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA,  
DIN DATA DE 05 OCTOMBRIE 2021, ORA 900 

 
 

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

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare Parc 
Monument, etapa a II a» . 

 
2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții «Consolidare și reabilitare corp A și B, 
Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila».   

 
3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții «Modernizare străzi Cartier 
Comorofca». 

 
4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții «Modernizare străzi Cartier Lacu 
Dulce». 

 
5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții «Reabilitare și schimbare destinație 
imobil din Bdul Independenței nr. 65, Brăila». 

 
6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții «Modernizare străzi Cartier Pisc».  

 
7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții «Reabilitarea Stadionului Municipal 
Progresul Brăila». 

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

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții «Amenajare Orășelul Copiilor și Skate 
Parc în Parc Monument, Municipiul Brăila».  
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9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții «Amenajare stații de tramvai în vederea 
asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport 
public de călători».  

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

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, pentru „Lucrările de întreținere curentă și periodică a străzilor, 
trotuarelor și aleilor, din Municipiul Brăila în perioada 2020 - 2023”.  

 
11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, pentru obiectivul de investiții «Piața de Pește», aferent contractului de 
finanțare nr. 533/15.03.2021, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 
Autoritatea de Management – Programul Operațional pentru Afaceri Maritime și MUNICIPIUL 
BRĂILA prin măsura 1.1. „Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul 
pescăresc și de acvacultură”. 

 
12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 
contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 
– 2020 în cadrul proiectului «Regenerare zone urbane degradate sector 1». 

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

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 
contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 
– 2020 în cadrul proiectului «Regenerare zone urbane degradate sector 2».  

 
14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 
contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 
– 2020 în cadrul proiectului «Reabilitare și dotare corpurile C1, C2, C3 Colegiul Tehnic 
Costin D. Nenițescu Brăila». 

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

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 
contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 
– 2020 în cadrul proiectului «Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit          
nr. 48 Luceafărul».  
 

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 
contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 
– 2020 în cadrul proiectului «Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit          
nr. 47 Pinochio».  
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17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 
contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 
– 2020 în cadrul proiectului «Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit          
nr. 36 Furnicuța».  
 

18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 
contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 
– 2020 în cadrul proiectului «Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică Brăila».  
 

19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea 
măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 
contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 
– 2020 în cadrul proiectului «Realizarea unei creșe în Cartierul Buzăului».  

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

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare la contractul de lucrari nr.13819/12.05.2021, încheiat între Municipiul Brăila și 
Asocierea SC AMASOR CONCEPT SRL (lider) – SC ARHIDESIGN GS SRL (asociat), pentru 
obiectivul de investitii «Consolidare, reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu program 
normal nr.18, Brăila», aferent contractului de finanțare nr.5055/28.01.2020, încheiat între 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Agenția pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 
Brăila, POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. 

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

măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri 
fiscal – bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru 
contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 
– 2020 în cadrul proiectului «Regenerare economică și socială în zone marginalizate din 
Municipiul Brăila – investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii». 

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

completarea H.C.L.M. nr. 478/17.09.2020 privind aprobarea proiectului “Sprijin la nivelul 
Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021 – 
2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și regenerare urbană” și depunerea acestuia în 
cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa prioritară 1 - Acțiunea 
1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM 
și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI, modificată prin 
H.C.L.M. nr. 26/29.01.2021.  
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