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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila  
din data de 25.11.2021, ora 09:00 

 
  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Doamnelor şi Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi,  
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și 
alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila nr. 
4283/19.11.2021, a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila. 

Doamnelor şi Domnilor consilieri, 
Conform art. 138 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, un exemplar din procesul – verbal al ședinței 
ordinare din data de 29.10.2021, un exemplar din procesul – verbal al ședinței 
extraordinare din data de 05.11.2021, precum și un exemplar din procesul – verbal al 
ședinței extraordinare din data de 12.11.2021, au fost puse la dispoziţia dumneavoastră 
pe platforma http://clm.primariabr.ro/, în vederea lecturării conţinutului, iar în urma 
verificării acestora s-a constatat că nu au fost primite observaţii, drept pentru care vă 
supun spre aprobare procesele – verbale menţionate anterior. 
 - Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
 Cu 26 de voturi ”pentru” procesele verbale menționate anterior au fost aprobate. 
Doamna consilier Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 634/29.10.2021 a fost ales ca preşedinte de şedinţă pentru 
luna noiembrie 2021, domnul consilier GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI, pe care îl invit să preia 
conducerea lucrărilor ședinței de astăzi. 

 

Domnul consilier GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI, Președinte de ședință:  
Doamnelor şi domnilor consilieri, domnule Primar, stimaţi invitaţi 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 toți cei 27 de consilieri locali, astfel 
şedinţa fiind legal constituită. 
  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 În conformitate cu prevederilor art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, la propunerea Domnului Primar Viorel – Marian 
Dragomir, se suplimentează proiectul ordinii de zi inițial prezentat, cu următoarele 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”. 

 

Domnul consilier GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI, Președinte de ședință:  
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

Doamna consilier Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 

http://clm.primariabr.ro/
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Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
           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. 
 

Domnul consilier GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI, Președinte de ședință:  
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea 

de zi. 
 
Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 

          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”. 
 

Domnul consilier GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI, Președinte de ședință:  
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. 

Doamna consilier Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al 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”. 
 

Domnul consilier GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI, Președinte de ședință:  
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea 

de zi. 
 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
          5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Dezmembrarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al 
Municipiului Brăila. 
 

Domnul consilier GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI, Președinte de ședință:  
Se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul menționat:  
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea 

de zi. 
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Supunem la vot ordinea de zi cu precizările menționate: 
 

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

 
4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
 
8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ 
SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 2021.  

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

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” 
BRĂILA, pe anul 2021.  
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11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Aprobarea suplimentării contribuției Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal 
Brăila, la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club ”Dunărea” Brăila.  
 

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2021.  

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

Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2021.  
 
14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

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

Aprobarea prețurilor și tarifelor pentru activitatea de întreținere și amenajare a zonelor 
verzi de pe raza Municipiului Brăila, începând cu 01.01.2022.  
 

16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
18) Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan 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”.  

 
19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

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

Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr. 595/29.10.2021.  
 
21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
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23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

 
25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

 
27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

 
28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

 
29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
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31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”.  
 

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”.  
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42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
 

43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

 
47)  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  

 
49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

 
50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Aprobarea vânzării locuinței situată în Municipiul Brăila, str. Suceviței, nr. 16, conform 
Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea  nr. 10/2001.  

 
51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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.  
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52) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Brașoveni nr. 18 (C1, C2 și C3 + teren aferent).  

 
53) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Calea Călărașilor nr. 6.  
 

54) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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).  

 
55) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Gheorghe Marinescu nr. 5.  
 

56) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 
Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în 
Brăila, str. Sergent Tătaru nr. 8.  

 
57) 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”. 

 
58) 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. 

 
59) 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”. 

 
60) 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”. 

 
61) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: 

Dezmembrarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al 
Municipiului Brăila. 

 
62) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea 

preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2021. 
 
63) Alte probleme. 
 

- Cine este pentru ? 
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.  
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Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Boșneag Sorin - Eugen nu a participat la vot din motive tehnice. 
 

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

 Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” procesele verbale menționate anterior au fost aprobate. 

Doamna consilier Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 

  Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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 
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interioară – Liceul Tehnologic „Gheorghe K. Constantinescu” Brăila»,  cu finanțare 
de la bugetul local. 

Discuţii? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

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

  Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

 Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
Discuţii? 
 

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

 Domnul consilier Goanță Adrian - Mihai, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
 

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

 Domnul consilier Goanță Adrian - Mihai, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre 
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 Trecem la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA,  pe anul 
2021. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

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

 

 Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA, pe anul 2021. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

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

 

 Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea suplimentării contribuției 
Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a 
Handbal Club ”Dunărea” Brăila. 

Discuţii? 
 
Domnul consilier Neta Marian: 
La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 

Domnul consilier Goanță Adrian - Mihai, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu 25 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Popa Petrică - Costel 

proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Neta Marian nu a participat la 
deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 

 

 Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2021. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

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

 Trecem la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat 
al municipiului Brăila pe anul 2021. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
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- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

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

 

  Trecem la dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
 
Doamna consilier Badiu Virginia - Loredana: 
La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 

 Domnul consilier Goanță Adrian - Mihai, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 19 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

Laurențiu, Canciu Cătălin, Drogeanu Alexandru, Gheorghiță Florin, Popa Petrică - Costel 
și Pascale Mihai – Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Badiu 
Virginia – Loredana nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

  Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea prețurilor și tarifelor pentru 
activitatea de întreținere și amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, 
începând cu 01.01.2022. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

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

 

  Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
 Discuţii? 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

  Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii?  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
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- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

  Trecem la dezbaterea punctului 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de doamna Viceprimar Doinița Ciocan 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”. 

Discuţii?  
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

  Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

 Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în 
cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr. 595/29.10.2021. 

Discuții? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 

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

 
 Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
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Domnul consilier Coman Laurențiu: 
Vreau să avem o discuție pe acest proiect. M-am uitat pe raportul de specialitate și 

nu am observat motivarea pentru care a fost trecut acest teren către Consiliul Județean. În 
raportul de specialitate nu văd scrisă negru pe alb destinația acestui teren. Se spune că 
terenul va avea obiectul unei investiții de către Consiliul Județean Brăila și cam atât. Am 
văzut că se solicită acest teren pentru finanțarea unui proiect privind construcția unei săli 
polivalente. Eu consider că ar trebui, conform art. 294 din Codul administrativ să avem 
foarte clar scrisă și în raportul de specialitate destinația terenului.  

 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Mă uit la suprafața terenului care este de aproape 8 ha. Dacă mă uit la suprafața 

goală a sălii polivalente Brăila ea este de 2965 mp. Este de 25  de ori mai mare. Mă uit și 
la suprafața unei arene moderne, așa cum este cea din Cluj, care are o suprafață 
construită de 9871,52 mp, 38410 mp suprafață totală pe 5 etaje, respectiv o parcare la 
subsol și parter plus 3 etaje. Suprafața mi se pare nejustificat de mare. Sunt cu totul de 
acord și susțin construirea cât mai multor baze sportive și a unei săli polivalente. Temerea 
mea este că având această suprafață și proximitatea podului, ce se va deschide undeva 
în 2023, să nu devină o mare parcare de tiruri. De aceea, aș susține respectarea 
prevederilor art.294 din Codul administrativ, respectiv alin. 4 și alin. 6, unde se spune că în 
instrumentarul de motivare al hotărârilor prevăzute la alin. 1-3 și respectiv 5 se regăsește 
în mod obligatoriu justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public județean 
sau local, după caz, și chiar mai mult, cu toate că nu este necesar, să prevedem și un 
termen. Legiutorul spune la art. 295 alin. 1, care prevede trecerea unui bun din domeniul 
public al unui județ la alt județ, că acest lucru se face la cerere și conține în mod public 
acorduri privind întoarcerea terenului în domeniul public al județului în situația în care 
obiectivul nu a fost realizat. Este ultimul lot de suprafață mare aflat în administrarea 
municipiului Brăila. Haideți să avem o pregătire temeinică și judicioasă. Suntem de acord 
pentru o bază sportivă, dar să fie mai atent detaliată.   

 
Domnul consilier Popa Petrică - Costel: 
Cu ani în urmă primarul Anton Lungu a hotărât de comun acord cu consilierii de la 

acea vreme ca acest teren să aibă destinația de parc public, iar ulterior primarii Cibu și 
Simionescu au menținut această propunere. L-aș întreba pe domnul Primar: sala 
polivalentă actuală nu mai ajunge atâtor probleme pe care le avem cu spectacolele,  
conferințele și tot felul de acțiuni sportive? De înainte de 1989, când venea Păunescu cu 
Cenaclul Flacăra, sala asta nu prea a mai fost completată, decât atunci când exista U.S.L. 
– ul și veneau membri P.S.D. și P.N.L. la acele manifestări politice. În rest sala respectivă 
nu este folosită la capacitatea ei maximă nici pe departe. Un stadion cu parcări și spații 
verzi ar trebui să ocupe cam 2,5 ha. Eu am mari dubii că acest teren va fi folosit doar 
pentru ceea ce solicită Consiliul Județean și cumva acest teren este dedicat altor 
probleme economice. Eu cred, domnule Primar, că este mai bine să mergeți în zonă cu un 
arhitect bun și să vizualizați cam cum ar trebui să arate imaginea de intrare în Brăila 
dinspre Galați coroborată cu imaginea podului peste Dunăre și vă asigur că veți vedea o 
altă panoramă și nu aceea care se pregătește cu acest teren.    

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Informațiile prezentate sunt relativ eronate. Transferul nu se face de la un județ la 

altul, ci din domeniul public al Municipiului Brăila către domeniul public al Consiliului 
Județean Brăila. Zona respectivă de teren nu a fost înscrisă niciodată doar ca parc. Ea 
este înscrisă în capitolul parcuri și zone de agrement în cadrul domeniului public al 
Municipiului Brăila și este transferată în domeniul public al Consiliului Județean tot în 
capitolul parcuri și zone de agrement. Nu este singura bucată compactă de teren pe care 
municipiul Brăila o deține, în sensul că lângă cărămidărie mai există 1,1 ha, vis-a-vis de 
Apan există 3,6 ha, iar lângă stația de purificare a apei mai există alte 5 ha. În raportul de 
specialitate este specificat foarte clar că terenul este pus la dispoziția Consiliului Județean 
în baza solicitării pentru destinația de investiție de uz public. Nu există posibilitatea ca 
acest teren să treacă din public în privat fără o justificare prealabilă. Investiția a fost 
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solicitată pentru această suprafață de către Consiliul Județean și așa cum rezultă din 
adresa respectivă nu solicită această suprafață doar pentru o sală polivalentă, ci pentru un 
întreg complex sportiv. Nu văd de ce ar fi dăunător vizual un complex sportiv între Brăila și 
Galați. Cu siguranță putem da naștere la speculații dacă dorim să mergem pe o teorie a 
conspirației. În proiectul de hotărâre se află mai multe anexe și i-am explicat la comisie 
domnului consilier Coman Laurențiu, dar probabil că nu le-a înțeles pe deplin. 
Respectivele anexe vizează exact investiția și pentru ce va fi utilizat terenul. În raportul de 
specialitate și în propunerea de hotărâre este trecut că destinația va fi una de uz public. 
Noi nu suntem în măsură să spunem care e suprafața pe care Consiliul Județean o să o 
ocupe cu toate clădirile, în funcție de buget sau sursă de finanțare pe care dumnealor o să 
o obțină. Salut unanimitatea cu care a fost votată această propunere de către toți 
consilierii județeni, le doresc succes și sunt convins că nu există niciun fel de intenție care 
să ne poată duce cu gândul că acest teren va fi utilizat în alt scop decât cel în care a fost 
prevăzut în hotărârea de consiliu. Nu ar putea să schimbe destinația având în vedere că 
le-am dat terenul pentru o investiție de uz public. Terenul nu poate fi trecut din public în 
privat întrucât ar încălca hotărârea de consiliu local. Acum dacă trebuie să ne ferim de 
colegii noștri și să ne gândim că au alte interese, chiar nu știu. Probabil că băieții de la 
P.N.L. au o problemă mai mare decât ne-am imaginat. Vă mulțumesc! 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Nici nu știu cum să încep, atât de ciudate sunt aceste intervenții. În primul rând este 

de salutat faptul că în urma discuției pe care am avut-o cu cei de la Consiliul Județean am 
înțeles că între Brăila și Galați se dorește construirea unei săli polivalente și toată 
infrastructura necesară din jurul acesteia, astfel încât să avem un catalizator în ceea ce 
privește activitățile sportive, culturale și alte asemenea pe un teren ce aparține județului 
sau municipiului Brăila, asta contând mai puțin. Nu vreau să fac speculații politice ca 
domnul Viceprimar vis-a-vis de lipsa de comunicare între consilierii municipali și județeni. 
Cu siguranță consilierii județeni au înțeles necesitatea acestui demers, au înțeles faptul că 
atunci când în toate documentele, care sunt anexă la această hotărâre, se menționează 
foarte clar destinația de uz public și mai ales cea de sală polivalentă. Nimeni nu va putea 
să schimbe această destinație și în concluzie această discuție nu are rost și sens să fie 
continuată.  

În ceea ce privește celelalte aspecte vreau să spun pe scurt următoarele: sala 
polivalentă din cartierul Hipodrom este neîncăpătoare ca urmare a faptului că în 
momentele în care nu era această pandemie, și eu cred că nu vă doriți un viitor sumbru cu 
certificate, acces limitat, restricții, lipsă de evenimente sportive, aceasta era plină la 
meciurile de handbal și străzile adiacente se transformau într-o parcare imensă. 

Această sală polivalentă pe care o va construi Consiliul Județean va fi un adevărat 
campus, am putea spune, cu parcări multiple, dar nu a tirurilor, pentru că accesul nu va fi 
absolut nelimitat, așa cum își imaginează unii. Va avea și diverse terenuri în aer liber 
pentru antrenament și alte facilități specifice unei săli polivalente care să deservească 
două orașe din cea mai mare aglomerare urbană din România după București.     

În ceea ce privește afirmația domnului Popa nu vreau să spun că dânsul este 
nostalgic comunismului de pe vremea lui tataia Lungu, dar în situația de față trebuie să 
privim spre viitor și astfel lângă stația de epurare nu trebuie să construim parcuri de 
promenadă, că mai avem unul construit de pe vremea Elenei Udrea în Lacul Dulce și care 
generează doar cheltuieli. Nu cred în parcuri de promenadă lângă stația de epurare, ci 
cred doar în clădiri moderne închise, cu sisteme de ventilație și cu tot ceea ce presupune 
un astfel de spațiu. O sală polivalentă aduce un plus de valoare, cu toată infrastructura 
aferentă, comparativ cu un parc de promenadă. Dacă vorbim de parcuri, pentru că nu am 
mai avut intervenții în această perioadă, o să vă spun că Parcul Monument în momentul 
de față este extins prin investițiile care se fac în cea de a doua suprafață, unde se 
defrișează vegetația respectivă, se toarnă aleile, care vor fi asfaltate la primăvară și se 
montează bănci. În paralel toată suprafața falezei, care aparține municipiului Brăila, de la 
căpitănie și până la Raay, a beneficiat de acea investiție privind realizarea unui sistem de 
irigații modern cu programare pe calculator și acum este gazonată. În perioada următoare 
pe lângă investițiile cu fonduri europene, care sunt finalizate în proporție de 80%, în 



 16 

cartierul Hipodrom vor începe și cele care vor asigura o zonă de promenadă între Grădina 
Mare și strada Împăratul Traian. Toate acestea vor fi într-o zonă ușor accesibilă și vor 
asigura promenada cetățenilor în condiții optime. 

În încheiere vreau să vă spun că dacă putem trece peste orice tip de orgolii în 
Consiliul Local, așa cum au făcut colegii de la Consiliul Județean, care au votat în 
unanimitate, puteți vota în unanimitate acest proiect. Nu pot să impun votul nimănui, dar 
recomand tuturor consilierilor care își doresc dezvoltarea zonei dintre Brăila și Galați să 
voteze în cunoștință de cauză acest proiect, pentru că doar așa putem atrage și spectatori 
din Galați, astfel încât să dezvoltăm o infrastructură frumoasă împreună cu cei de la 
Consiliul Județean, cu care vom fi parteneri la toate acțiunile viitoare.   

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Un alt aspect important pe care vreau să-l menționez este că, în opinia mea, noi, în  

calitate de consilieri locali, ar trebui să avem cel puțin o înțelegere a legislației actuale. 
Terenul respectiv fiind încadrat în domeniul public al municipiului Brăila și fiind transferat 
în domeniul public al Consiliului Județean, în conformitate cu legislația actuală, se poate 
construi doar în proporție de maxim 15% din totalul suprafeței, ceea ce înseamnă că nu se 
poate construi pe 78 de mii de mp. 15% din această suprafață consider că este mai mult 
decât suficient și se încadrează în suprafețele pe care le-au amintit colegii consilieri mai 
înainte. Legea, pe care ar trebui să o cunoaștem cu toții, reglementează că pe acest tip de 
teren, înscris în zona de parcuri și zone de agrement, se poate construi maxim 15%. 

 
Domnul consilier Gheorghiță Florin: 
Sunt de acord cu mare parte din cele spuse de domnul Primar, însă revin la ceea 

ce spuneam mai devreme în sensul că trebuie să existe o justificare temeinică pe care nu 
am văzut-o. Nu știm ce se dorește, nici măcar o fotografie sau o schiță elaborată de un 
arhitect. B.T. Arena are o suprafață de sub 1 ha pe 5 nivele, însă aici vorbim de 78.549 de 
mp. Suntem de acord cu o astfel de investiție în sport, dar ne-am dori să fie mult mai bine 
și temeinic justificată, astfel încât, atât noi cât și cetățenii, să fim informați. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
În raportul de specialitate se fac mențiuni vis-a-vis de justificare și sunt foarte clare. 

Primăria Municipiului Brăila a scos de 2-3 ori la licitație acest teren, însă nicio societate nu 
a dorit să participe la realizarea unei investiții și atunci se justifică, având în vedere că noi 
am făcut toate demersurile necesare, transmiterea către Consiliul Județean în vederea 
realizării unei investiții care să deservească cele două entități. Vis-a-vis de destinație, ca 
urmare a faptului că în toate materialele anexă la acest proiect de hotărâre se face 
mențiunea privind o sală de sport și toate celelalte investiții conexe, este foarte clar că nu  
i se poate schimba destinația cu atât mai mult cu cât și cei de la Consiliul Județean și-au 
manifestat intenția doar în această privință. 

 
Domnul consilier Popa Petrică - Costel: 
Îi mulțumesc domnului Primar că are grijă de vârsta mea și de nostalgiile mele, dar 

trebuie să spun că este vorba despre cei trei primari de dinaintea domniei sale, când 
Brăila arăta mult mai bine decât arată astăzi, din toate punctele de vedere. Vrem să 
facem, să dregem, dar Brăila se scufundă în primul rând din punct de vedere economic și 
întotdeauna îi găsim vinovați pe alții. Și eu am făcut sport în tinerețe, dar aflu pentru prima 
dată că poți face sport în aer liber lângă stația de epurare, dar nu poți să faci promenadă 
în niște spații verzi amenajate așa cum trebuie, la nivel occidental, și nu ca acelea din 
Lacul Dulce. Interesant! Mă opresc aici. 

 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Pentru că a rostit numele meu trebuie să-i răspund domnului Popa. Să știți că spre 

deosebire de dumneavoastră eu vă respect, că sunteți un om bătrân. Așa este normal să 
îți respecți bătrânii, dar în anumite momente dovediți că sunteți nostalgic comunismului. 
Aș putea să vă compar cu multe personalități aflate la apusul carierei, dar tocmai din acest 
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motiv nu vreau să o fac, pentru că pe bătrâni trebuie să-i respecți indiferent de ceea ce 
spun ei. Nu vreau să vă mai spun nimic, domnule Popa. Sper să fi înțeles măcar atât. 

 
Domnul Jantea – Crican Alexandru, Viceprimarul Municipiului Brăila: 
Aparent există în continuu această discuție privind suprafețele de teren ocupate de 

celelalte baze sportive. Cred că dumneavoastră nu ați înțeles că matematic vorbind, din 
cei 78 de mii de mp, suprafața pe care se poate construi este de aproximativ 1,2 ha, chiar 
mai mică de atât. Ne încadrăm în ceva similar cu ce au făcut ceilalți. Nu se va construi pe 
8 ha, ci puțin mai jos de 1.2 ha.  

Cu privire la aspectele menționate de domnul Popa țin să menționez faptul că o 
sală polivalentă, prin natura ei, nu este în aer liber, ci este o construcție acoperită. Vă 
mulțumesc!  

 
Domnul consilier GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Alexandru Ionel, Coman 
Laurențiu, Canciu Cătălin, Drogeanu Alexandru, Gheorghiță Florin, Popa Petrică - Costel 
și Pascale Mihai – Viorel proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

  Trecem la dezbaterea punctului 25 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 

Discuţii? 
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 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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 
 Discuţii? 

Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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 

Discuţii? 
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 



 19 

 
 Trecem la dezbaterea punctului 30 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 31 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 

  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 32 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
  
 Trecem la dezbaterea punctului 33 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
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 Trecem la dezbaterea punctului 34 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 35 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 36 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 37 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 38 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
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  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 39 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
 Trecem la dezbaterea punctului 40 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 41 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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”. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
  
 Trecem la dezbaterea punctului 42 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 43 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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 
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solicitanților STAREȚ COSTICĂ  și STAREȚ SILVIA, teren pe care se află amplasată 
construcția C1, proprietatea acestora. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
  
 Trecem la dezbaterea punctului 44 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
  
 Trecem la dezbaterea punctului 45 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 46 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 47 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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 
  Discuții? 
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  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 48 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 

 Trecem la dezbaterea punctului 49 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 

 Trecem la dezbaterea punctului 50 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea vânzării locuinței situată în 
Municipiul Brăila, str. Suceviței, nr. 16, conform Legii nr. 112/1995, coroborată cu Legea  
nr. 10/2001. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 51 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 
 Trecem la dezbaterea punctului 52 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 18 (C1, C2 și C3 + 
teren aferent). 
  Discuții? 
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  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 
 Trecem la dezbaterea punctului 53 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Calea Călărașilor nr. 6. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 
 Trecem la dezbaterea punctului 54 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila 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). 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 55 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Gheorghe Marinescu nr. 5. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 56 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 
al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Sergent Tătaru nr. 8. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier 

Voineag Cristiana nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 57 de pe ordinea de zi – 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”. 
  Discuții? 



 25 

 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 
 Trecem la dezbaterea punctului 58 de pe ordinea de zi – 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. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 
 Trecem la dezbaterea punctului 59 de pe ordinea de zi – 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”. 
  Discuții? 
 

Domnul consilier Canciu Cătălin: 
La acest proiect nu particip la dezbatere și vot. 
 
Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Referitor la acest proiect de hotărâre vă aduc la cunoștință că necesitatea 

modificării anexei a reieșit din imposibilitatea domnului consilier Dumitru Florin de a 
participa în cadrul comisiilor de evaluare. Dumnealui a fost propus de către grupul P.S.D., 
iar din partea aceluiași grup s-a făcut propunerea domnului Popescu Răzvan, astfel încât 
vă rog să votați această modificare cu desemnarea domnului Popescu Răzvan pe pozițiile 
de la nr. 11 și 48, care au fost ocupate anterior de domnul consilier Dumitru Florin. Vă 
mulțumesc! 

 

 Domnul consilier Goanță Adrian - Mihai, Președinte de ședință:  
Supunem la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ?  
Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier 

Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și votul asupra proiectului de hotărâre. 
 
 Trecem la dezbaterea punctului 60 de pe ordinea de zi – 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”. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
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 Trecem la dezbaterea punctului 61 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Dezmembrarea și alipirea unor terenuri 
ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Brăila. 
  Discuții? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

 
 Trecem la dezbaterea punctului 62 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 
inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna decembrie 2021. 
  Discuții? 
 

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
Urmează domnul consilier Gojan Petru. 
 

 Domnul consilier Goanță Adrian - Mihai, Președinte de ședință:  
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.  
 
Trecem la dezbaterea punctului 63 de pe ordinea de zi – Alte probleme. 
Dacă nu sunt discuții declar ședința închisă. Vă mulțumesc! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă: Goanță Adrian - Mihai                        ____________ 
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion      ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.I./4ex. 
 


