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        JUDEȚUL BRĂILA  
      MUNICIPIUL BRĂILA 
     SECRETAR GENERAL       
      Nr. 35371/25.11.2021 

 

M I N U T A 
 

 ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA,  
DIN DATA DE 25.11.2021, 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: Modificarea 
anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 65/27.02.2014 referitoare la „Darea în administrarea Serviciului de 
Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a bunurilor publice Stadion 
Municipal, Teren fotbal – Stadion Chimia și Stadion Complex Sportiv Progresul”. 

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea 
dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Frumoasă     
nr. 3 bis.  

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea 
anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 635/05.11.2021 referitoare la „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”. 

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea art. 
1 alin. (1) din H.C.L.M. Brăila nr. 364/16.07.2021 referitoare la „Închirierea prin încredințare 
directă a terenului ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Parc 
Monument, stație de tramvai – Spitalul „Sf. Spiridon”, societății MITEL CRIS COM S.R.L., în 
vederea extinderii modulului de alimentație publică, proprietatea acesteia”. 

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea 
și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. 
          

 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
 

1) H.C.L.M. Brăila nr. 637/25.11.2021 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 - Școala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila», cu finanțare de la bugetul local - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

2) H.C.L.M. Brăila nr. 638/25.11.2021 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 curte interioară Școala 
Gimnazială nr. 29 „Mihail Sadoveanu” Brăila», structură a Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” 
Brăila,  cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru”. 
Precizăm faptul că domnul consilier local Boșneag Sorin - Eugen nu a participat la vot din motive 
tehnice. 
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3) H.C.L.M. Brăila nr. 639/25.11.2021 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 curte interioară – Grădinița cu 
Program Normal nr. 29, Brăila», structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7,  cu 
finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
4) H.C.L.M. Brăila nr. 640/25.11.2021 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 curte interioară – Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 7, Brăila»,  cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată 
cu 26 de voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
5) H.C.L.M. Brăila nr. 641/25.11.2021 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 curte interioară – Liceul 
Tehnologic „Gheorghe K. Constantinescu” Brăila»,  cu finanțare de la bugetul local - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
6) H.C.L.M. Brăila nr. 642/25.11.2021 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 «Modernizarea spațiilor publice din 
cartierele Hipodrom și Obor», cu finanțare de la bugetul local - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
7) H.C.L.M. Brăila nr. 643/25.11.2021 privind: Acordarea de granturi unităților de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și 
cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (media 10 la 
examenul de evaluare națională/bacalaureat) în anul școlar 2020-2021- 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. 

 
8) H.C.L.M. Brăila nr. 644/25.11.2021 privind: Acordarea de granturi unităților de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și 
cadrelor didactice cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale în anul școlar 
2020 – 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. 
 

9) H.C.L.M. Brăila nr. 645/25.11.2021 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. 

 
10) H.C.L.M. Brăila nr. 646/25.11.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA, pe anul 2021 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
 

11) H.C.L.M. Brăila nr. 647/25.11.2021 privind: Aprobarea suplimentării contribuției 
Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a 
Handbal Club ”Dunărea” Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” și o 
abținere. 

Precizăm faptul că domnul consilier local Neta Marian nu a participat la deliberarea și votul 
asupra proiectului de hotărâre. 
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12) H.C.L.M. Brăila nr. 648/25.11.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

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

 
13) H.C.L.M. Brăila nr. 649/25.11.2021 privind: Rectificarea bugetului general centralizat 

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

 
14) H.C.L.M. Brăila nr. 650/25.11.2021 privind: Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de 

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru 
activitățile desfășurate pe domeniul public, începând cu anul 2022 - 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. 

 
15) H.C.L.M. Brăila nr. 651/25.11.2021 privind: Aprobarea prețurilor și tarifelor pentru 

activitatea de întreținere și amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, începând cu 
01.01.2022 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
16) H.C.L.M. Brăila nr. 652/25.11.2021 privind: Acordarea unui ajutor de urgenţă 

doamnei TUDOR DIANA pentru reabilitarea parțială a imobilului, situat în Brăila, str. Reșița nr. 
39, afectat de incendiul care a avut loc în data de 01.09.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
17) H.C.L.M. Brăila nr. 653/25.11.2021 privind: Aprobarea Regulamentului pentru 

stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul Municipiului Brăila, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015, republicată - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
18) H.C.L.M. Brăila nr. 654/25.11.2021 privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 

507/30.09.2019 referitoare la „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi 
în Municipiul Brăila,  conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, cu modificările şi completările ulterioare” - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

 
19) H.C.L.M. Brăila nr. 655/25.11.2021 privind: Modificarea Regulamentului de vânzare a 

locuințelor tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.360/31.10.2016 
- Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
20) H.C.L.M. Brăila nr. 656/25.11.2021 privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în 

cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr. 595/29.10.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
21) H.C.L.M. Brăila nr. 657/25.11.2021 privind: Acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la 
SOCIETATEA „ECO” S.A. BRĂILA, pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță 
financiari și nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administrație - Hotărârea a fost adoptată 
cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 
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22) H.C.L.M. Brăila nr. 658/25.11.2021 privind: Aprobarea solicitării de trecere a terenului 

în suprafață de 78.549,00 mp, situat în Municipiul Brăila, DN 22B – KM 4+520, înscris în Cartea 
Funciară nr. 91898 Brăila, din domeniul public al Municipiului Brăila și administrarea Consiliului 
Local Municipal Brăila, în domeniul public al Județului Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 20 
voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
23) H.C.L.M. Brăila nr. 659/25.11.2021 privind: Trecerea din domeniul privat în domeniul 

public al Municipiului Brăila și declararea ca bun de interes public local a terenului în suprafață de 
1100,00 mp, situat în str. Castanului nr. 27, includerea acestuia în Inventarul domeniului public al 
Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, prin completarea cu o 
nouă poziție, poziția nr. 441 a Capitolului C „Sistemele de canalizare și epurare a apelor 
uzate, cu terenurile aferente” și darea acestuia în administrarea Companiei de Utilități 
Publice „Dunărea Brăila” S.A. - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
24) H.C.L.M. Brăila nr. 660/25.11.2021 privind: Completarea Inventarului 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”, poziția   nr. 34 – „Grădinița cu Program normal 
nr. 30”, structură a Grădiniței cu program prelungit nr. 8 Brăila, conform procesului – verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor  nr.1179/13.07.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
25) H.C.L.M. Brăila nr. 661/25.11.2021 privind: Completarea Inventarului 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”, poziția   nr. 46 – „Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 44”, structură a Grădiniței cu program prelungit   nr. 8 Brăila, conform procesului – 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor  nr.1715/13.10.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
26) H.C.L.M. Brăila nr. 662/25.11.2021 privind: Completarea Inventarului domeniului 

public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 52 
din Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, ca urmare a finalizării investiției 
„Centrul de permanență medicală”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor  nr. 2845/28.01.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
27) H.C.L.M. Brăila nr. 663/25.11.2021 privind: Completarea Inventarului 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”, poziția  nr. 56 - „Grădinița cu program 
prelungit nr. 56 Brăila”, conform procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor  nr. 
628/09.08.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
28) H.C.L.M. Brăila nr. 664/25.11.2021 privind: Completarea Inventarului 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”, poziția  nr. 62 - Școala Gimnazială „Fănuș 
Neagu”, conform procesului – verbal de recepție a lucrărilor  de investiții nr. 1939/16.08.2021 - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
29) H.C.L.M. Brăila nr. 665/25.11.2021 privind: Completarea Inventarului 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”, poziția  nr. 79 – „Școala Gimnazială <Radu 
Tudoran>”, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  nr.272/18.02.2020 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 
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30) H.C.L.M. Brăila nr. 666/25.11.2021 privind: Completarea Inventarului 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”, cu o noua poziție, poziția nr.154, ca urmare a 
finalizării investiției „Măsuri privind îmbunătățirea siguranței pescarilor”, conform procesului 
– verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 28555/24.09.2021 - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
31) H.C.L.M. Brăila nr. 667/25.11.2021 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 G10 – „Cimitire”, poziția nr. 17 „Cimitir 
Brăilița 1”, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13533/07.10.2021 
- Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
32) H.C.L.M. Brăila nr. 668/25.11.2021 privind: Modificarea elementelor de identificare 

ale bunului înscris 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”, poziția 
nr. 117,  conform documentației cadastrale - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
33) H.C.L.M. Brăila nr. 669/25.11.2021 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”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
34) H.C.L.M. Brăila nr. 670/25.11.2021 privind: Închirierea prin încredințare directă a 

unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip 
balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului 
aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 421/31.08.2020, cu modificările ulterioare - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
35) H.C.L.M. Brăila nr. 671/25.11.2021 privind: Închirierea prin încredințare directă a 

unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi 
frigorifice în fața spațiilor comerciale - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
36) H.C.L.M. Brăila nr. 672/25.11.2021 privind: Închirierea prin încredințare directă a 

terenului ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Hipodrom, 
adiacent blocului G3, societății CRITELAR AGRO S.R.L., în vederea extinderii modulului 
comercial - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
37) H.C.L.M. Brăila nr. 673/25.11.2021 privind: Perfectarea unui act adițional la 

contractul de închiriere nr.96/10.10.2018, încheiat cu solicitanții Dicianu Daniela Iuliana și Dicianu 
Sorin, pentru terenul ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 
Negoiului nr. 5, adiacent apartamentului nr. 22, din blocul A11 bis, parter, scara 2 - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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38) H.C.L.M. Brăila nr. 674/25.11.2021 privind: Completarea anexelor nr. 1 și 2 la 

H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata 
funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, 
solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de 
Distribuție a Energiei Electrice Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
39) H.C.L.M. Brăila nr. 675/25.11.2021 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 unanimitate de 
voturi. 

 
40) H.C.L.M. Brăila nr. 676/25.11.2021 privind: Exprimarea acordului Consiliului Local 

Municipal Brăila pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri învecinate cu 
terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
41) H.C.L.M. Brăila nr. 677/25.11.2021 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 
unanimitate de voturi. 

 
42) H.C.L.M. Brăila nr. 678/25.11.2021 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. 18, NCP 72190, în favoarea solicitantului 
COSTACHE PAVEL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
43) H.C.L.M. Brăila nr. 679/25.11.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
300,00 mp, situat în Brăila, str. Timiș nr. 157 J, NCP 75940, în favoarea solicitanților STAREȚ 
COSTICĂ  și STAREȚ SILVIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea 
acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
44) H.C.L.M. Brăila nr. 680/25.11.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
45,00 mp, indiviz din suprafața de 173,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr. 116 lot 2, 
NCP 96260, în favoarea solicitanților STOIAN MARIAN  și STOIAN NADIA, teren pe care se află 
amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
45) H.C.L.M. Brăila nr. 681/25.11.2021 privind: Constituirea dreptului de superficie, cu 

titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 
378,00 mp, situat în Brăila, str. Olteniei nr. 29 A, NCP 12552, în favoarea solicitanților 
VARTOLOMEI VIOREL - ALIN  și VARTOLOMEI NINA, teren pe care se află amplasată 
construcția C1, proprietatea acestora - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 
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46) H.C.L.M. Brăila nr. 682/25.11.2021 privind: Aprobarea vânzării în condițiile Legii 

nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului nr. 24 
situat în Brăila, str. Călugăreni nr. 11, bloc B22, scara 2, etaj 1 - Hotărârea a fost adoptată cu 
26 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
47) H.C.L.M. Brăila nr. 683/25.11.2021 privind: Aprobarea vânzării în condițiile Legii 

nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului nr.19 
situat în Brăila, str. Chișinău nr. 60, Bl. B53, scara 1, etaj 4 - Hotărârea a fost adoptată cu 26 
voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
48) H.C.L.M. Brăila nr. 684/25.11.2021 privind: Aprobarea vânzării în condițiile Legii 

nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului nr.21 
situat în Brăila, str. Dudului nr. 10, bloc. 24, scara 1, etaj 4 - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
49) H.C.L.M. Brăila nr. 685/25.11.2021 privind: Aprobarea vânzării în condițiile Legii 

nr.85/1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr.244/2011, a apartamentului nr.33 
situat în Brăila, str. I.C. Brătianu nr. 15, bl. A4 BIS, scara 2, etaj 4 - Hotărârea a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi. 

 
50) H.C.L.M. Brăila nr. 686/25.11.2021 privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în 

Municipiul Brăila, str. Suceviței, nr. 16, conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea  nr. 
10/2001 - Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
51) H.C.L.M. Brăila nr. 687/25.11.2021 privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra terenului situat în Brăila, str. Câmpului nr. 96G, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 85141, 
constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 266/30.09.2008 în favoarea doamnei IANCU NICOLETA - 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
52) H.C.L.M. Brăila nr. 688/25.11.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 18 (C1, C2 și C3 + teren 
aferent) - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
53) H.C.L.M. Brăila nr. 689/25.11.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Calea Călărașilor nr. 6 - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
54) H.C.L.M. Brăila nr. 690/25.11.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Constantin Hepites nr. 11 (teren indiviz + 
ap.1 indiviz parter și etaj + ap.2 + ap.3 + boxă – ap.1.1 indiviz) - Hotărârea a fost adoptată cu 
26 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 
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55) H.C.L.M. Brăila nr. 691/25.11.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Gheorghe Marinescu nr. 5 - Hotărârea a 
fost adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
56) H.C.L.M. Brăila nr. 692/25.11.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Sergent Tătaru nr. 8 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 26 voturi „pentru”. 
 Menționăm faptul că doamna consilier local Voineag Cristiana nu a participat la vot din 
motive tehnice. 

 
57) H.C.L.M. Brăila nr. 693/25.11.2021 privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila 

nr. 65/27.02.2014 referitoare la „Darea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de 
Administrare și Gospodărire Locală Brăila a bunurilor publice Stadion Municipal, Teren fotbal – 
Stadion Chimia și Stadion Complex Sportiv Progresul” - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
58) H.C.L.M. Brăila nr. 694/25.11.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Frumoasă nr. 3 bis - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
59) H.C.L.M. Brăila nr. 695/25.11.2021 privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila 

nr. 635/05.11.2021 referitoare la „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” - Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”. 

Precizăm faptul că domnul consilier local Canciu Cătălin și dna consilier local Rădulescu 
Daniela - Elena nu au participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 
60) H.C.L.M. Brăila nr. 696/25.11.2021 privind: Modificarea art. 1 alin. (1) din H.C.L.M. 

Brăila nr. 364/16.07.2021 referitoare la „Închirierea prin încredințare directă a terenului ce 
aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Parc Monument, stație de 
tramvai – Spitalul „Sf. Spiridon”, societății MITEL CRIS COM S.R.L., în vederea extinderii 
modulului de alimentație publică, proprietatea acesteia” - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 

61) H.C.L.M. Brăila nr. 697/25.11.2021 privind: Dezmembrarea și alipirea unor terenuri 
ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Brăila - Hotărârea a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
62) H.C.L.M. Brăila nr. 698/25.11.2021 privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

luna decembrie 2021 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

  
 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 
 

DRĂGAN ION  
 
 

 
 

 


