
PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare 
 a Consiliului Local Municipal Brăila 

 din data de 05.11.2021, ora 09:00, cu convocare de îndată  

  

Doamna Director Bratu Angelica – înlocuitorul de drept al Secretarului 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) lit. a) și alin. (4) 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila nr. 4101/02.11.2021, a fost convocată de îndată 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Brăila. 

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 634/29.10.2021 a fost ales ca preşedinte de şedinţă pentru 
luna noiembrie 2021, domnul consilier local municipal Goanță Adrian - Mihai, pe care îl invit 
să preia conducerea lucrărilor ședinței de astăzi. 
 

Domnul Goanță Adrian - Mihai, 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 doamna Bratu Angelica, înlocuitorul de drept al 
Secretarului General al Municipiului Brăila, sunt prezenţi 25 consilieri, din totalul celor 27 de 
consilieri, lipsesc motivat domnii consilieri Dumitru Florin și Rădulescu Daniela - Elena, 
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: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
Municipal Brăila, în calitate de membri în cadrul Comisiilor de evaluare a probei de interviu,  
pentru ocuparea funcției de director și director adjunct, din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila. 
            Discuții ? 
 

 Domnul consilier Canciu Cătălin: 
 La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 

  
Domnul Goanță Adrian - Mihai, Președinte de ședință:  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
 - Cine este pentru ? 

  - Cine se abţine ? 
 - Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Canciu 

Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
Declar închise lucrările şedinţei extraordinare. 

 

Preşedinte de şedinţă: Goanță Adrian -Mihai                        ____________ 
 
Înlocuitorul de drept al Secretarului  
General al Municipiului Brăila: Bratu Angelica    ____________ 
 
J.I./4ex. 


