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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare, cu convocare de îndată a Consiliului Local 
Municipal Brăila 

 din data de 21.01.2021, ora 10:00  

 
 
  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 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, prin Dispoziţia Primarului Municipiului 
Brăila nr. 127/20.01.2021, a fost convocată de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului 
Local Municipal Brăila. 
 Prin H.C.L.M. Brăila nr. 809/21.12.2020 a fost ales ca preşedinte de şedinţă pentru 
luna ianuarie 2021, domnul consilier local municipal BOȘNEAG SORIN – EUGEN, pe care îl 
invit să preia lucrările ședinței de astăzi. 
 

DOMNUL BOȘNEAG SORIN – EUGEN, 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 26 consilieri, din totalul celor 27 de consilieri, lipsește 
motivat domnul consilier Coman Florin, 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. 

Sunt obiecţii sau propuneri la ordinea de zi? 
Se supune la vot proiectul ordinii de zi: 
 
Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea 

acordului Consiliului Local Municipal Brăila, cu privire la utilizarea terenurilor aflate în 
proprietatea Municipiului Brăila, afectate temporar de lucrările pentru relocare rețele electrice 
și de telecomunicații și organizare de șantier – „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila” 

.- 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: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal 
Brăila, cu privire la utilizarea terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila, afectate 
temporar de lucrările pentru relocare rețele electrice și de telecomunicații și organizare de 
șantier – „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”. 

Discuţii? 
 
Domnul Viorel – Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila: 
Bună ziua! Doamnelor și domnilor consilieri, am convocat această ședință 

extraordinară având în vedere urgența aprobării acestui proiect privind mutarea utilităților. 
Vreau să fac o mențiune: în data de 25 septembrie 2020 CNAIR și societatea care a câștigat 
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licitația au trimis către Primăria Municipiului Brăila o primă documentație în acest sens. În 
data de 17 decembrie 2020 s-a aprobat hotărârea de Guvern privind declanșarea procedurii 
de expropriere necesară pentru relocarea utilităților, având în vedere că aceste utilități trec 
atât pe terenuri publice cât și pe terenuri proprietate privată. În data de 15 ianuarie 2021 
societatea care a câștigat licitația și care va asigura relocarea utilităților ne-a transmis o 
adresă scrisă solicitând introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre, ca urmare a 
publicării hotărârii în Monitorul Oficial. De asemenea, luni ne-au sunat și cei de la CNAIR și 
ne-au rugat, dacă este posibil, să urgentăm puțin lucrurile, deoarece vremea este bună și nu 
doresc să mai aștepte ședința ordinară din 29 ianuarie. Din acest motiv am considerat că 
este absolut oportun și necesar să convocăm această ședință și să dăm tot sprijinul din 
partea Primăriei Municipiului Brăila pentru relocarea utilităților la podul peste Dunăre. 

Mai departe este votul dumneavoastră și sunt ferm convins că și dumneavoastră 
susțineți acest proiect. 

 
DOMNUL BOȘNEAG SORIN – EUGEN, 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. 

 
 

Nemaifiind alte probleme, declar închise lucrările şedinţei extraordinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă: Boșneag Sorin - Eugen                         ___________      
 
 
Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion   ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.I./4ex. 
 


