
  

         
       JUDEȚUL BRĂILA  
      MUNICIPIUL BRĂILA 
     SECRETAR GENERAL       
      Nr.  37808/21.12.2021 
 
 
 
 
 
 

M I N U T A 
 

 ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA,  
DIN DATA DE 21.12.2021, ORA 900, CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ 

 
 
 

În urma ședinței extraordinare convocată de îndată, 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 cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

1) H.C.L.M. Brăila nr. 699/21.12.2021 privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila                              
nr. 175/23.04.2021, referitoare la „Aprobarea cuantumului unei burse și a numărului acestora 
pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 
2021” - Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru”. 
            Precizăm faptul că domnul consilier local Canciu Cătălin nu a participat la deliberarea și 
votul asupra proiectului de hotărâre. 
 

2) H.C.L.M. Brăila nr. 700/21.12.2021 privind: Majorarea subvenționării activității de la 
Grădina Zoologică Brăila, pe anul 2021- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 
abțineri. 

 
3) H.C.L.M. Brăila nr. 701/21.12.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al societății ECO S.A. Brăila, pe anul 2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi 
„pentru” și 7 abțineri. 

 
4) H.C.L.M. Brăila nr. 702/21.12.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI 
ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA,  pe anul 2021 - Hotărârea a fost adoptată cu 20 
voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
5) H.C.L.M. Brăila nr. 703/21.12.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

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

 



  

6) H.C.L.M. Brăila nr. 704/21.12.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, pe anul 2021 - Hotărârea a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
7) H.C.L.M. Brăila nr. 705/21.12.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pe anul 2021 - 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 7 abțineri. 

 
8) H.C.L.M. Brăila nr. 706/21.12.2021 privind: Rectificarea bugetului de venituri şi 

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

 
9) H.C.L.M. Brăila nr. 707/21.12.2021 privind: Rectificarea bugetului general centralizat 

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