
PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare 
 a Consiliului Local Municipal Brăila 

 din data de 21.12.2021, ora 09:00, cu convocare de îndată  

  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Doamnelor şi Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila nr. 4833/20.12.2021, a fost convocată de îndată 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Brăila. 

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 698/25.11.2021 a fost ales ca preşedinte de şedinţă pentru 
luna decembrie 2021, domnul consilier GOJAN PETRU, pe care îl invit să preia conducerea 
lucrărilor ședinței de astăzi. 
 

Domnul Gojan Petru, Președinte de ședință:  
 Doamnelor şi domnilor consilieri, domnule Primar, vă asigur că lucrările prezentei 

şedinţe se vor desfăşura în conformitate cu prevederile art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă 
informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al 
Municipiului Brăila, sunt prezenţi toți cei 27 de consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 

Doamnelor şi domnilor consilieri, aşa cum aţi luat la cunoştinţă prin convocarea făcută, 
vă propun spre aprobare proiectul ordinii de zi. 

- Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
 Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. 
 

 Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de Primarul Municipiului Brăila 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”. 
            Discuții ? 
 

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

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

  - Cine se abţine ? 
 - Cine este împotrivă ? 
Cu 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 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila privind: Majorarea subvenționării activității de la Grădina 
Zoologică Brăila, pe anul 2021. 
  Discuții ? 

 Se supune 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 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
societății ECO S.A. Brăila, pe anul 2021. 
  Discuții ? 

 Se supune 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 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI ADMINISTRARE 
PORTUARĂ BRĂILA,  pe anul 2021. 
  Discuții ? 

 Se supune 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 5 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 DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ 
BRĂILA,  pe anul 2021. 
  Discuții ? 
 

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

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

  - Cine se abţine ? 
 - Cine este împotrivă ? 
Cu 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 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, pe anul 2021. 
  Discuții ? 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
 - Cine este pentru ? 

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



Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de consilierii locali, doamna Badiu Virginia –Loredana și doamna Neacșu Cornelia, 
membri în A.G.A. la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila privind: 
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI 
TÂRGURILOR S.A. Brăila, pe anul 2021.  
  Discuții ? 

 Se supune 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 8 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.   
  Discuții ? 

 Se supune 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 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 

de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al 
municipiului Brăila, pe anul 2021. 
  Discuții ? 

 Se supune 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.  

 
Declar închise lucrările şedinţei extraordinare. 

 
 
 
 
 

 
 
Preşedinte de şedinţă: Gojan Petru                             ____________ 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion   ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.I./4ex. 


