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        JUDEȚUL BRĂILA  
      MUNICIPIUL BRĂILA 
     SECRETAR GENERAL       
      Nr. 26640/10.09.2021 
 

M I N U T A 
 

 ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA,  
DIN DATA DE 10.09.2021, ORA 900 

 
În urma ședinței extraordinare, care s-a realizat printr-o platformă online de 

videoconferință, ZOOM, din cei 27 de consilieri în funcţie, s-a consemnat prezența a 26 de 
consilieri locali municipali, lipsind motivat domnul consilier local Pătărlăgeanu Valentin.  
          
         În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

1) H.C.L.M. Brăila nr. 445/10.09.2021 privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
ședința extraordinară din data de 10.09.2021 - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
2) H.C.L.M. Brăila nr. 446/10.09.2021 privind: Instituirea dreptului de uz și a dreptului de 

servitute legală de trecere subterană și supraterană în favoarea ENGIE ROMÂNIA S.A. și 
DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L. pe terenul în suprafață de 1672 mp, situat în Municipiul Brăila, 
str. Grădinii Publice nr. 20C, înscris în Cartea funciară nr. 81957 și acceptul ca cele două 
societăți să exercite aceste drepturi cu titlu gratuit, pe toată perioada de existență a conductelor 
de gaze naturale și a branșamentelor necesare alimentării Castelului de Apă din sistemul de 
distribuție al gazelor naturale, cu respectarea prevederilor art. 109, art. 110, art. 111 și art. 190 
din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale - Hotărârea a fost adoptată cu 
cu unanimitate de voturi. 
  

3) H.C.L.M. Brăila nr. 447/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 
Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 8 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 25 de voturi „pentru”. 
 Precizăm faptul că doamna Viceprimar Ciocan Doinița a nu a putut să își exercite votul 
asupra proiectului de hotărâre din motive tehnice. 

 
4) H.C.L.M. Brăila nr. 448/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 

Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 17A și str. Nicolae Bălcescu 
nr.1 - Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”. 
 Precizăm faptul că doamna Viceprimar Ciocan Doinița a nu a putut să își exercite votul 
asupra proiectului de hotărâre din motive tehnice. 

 
5) H.C.L.M. Brăila nr. 449/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 

Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 25 - Hotărârea a fost adoptată 
cu 25 de voturi „pentru”. 
 Precizăm faptul că doamna Viceprimar Ciocan Doinița a nu a putut să își exercite votul 
asupra proiectului de hotărâre din motive tehnice. 

 
6) H.C.L.M. Brăila nr. 450/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 

Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 8 - Hotărârea a 
fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”. 
 Precizăm faptul că doamna Viceprimar Ciocan Doinița a nu a putut să își exercite votul 
asupra proiectului de hotărâre din motive tehnice. 
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7) H.C.L.M. Brăila nr. 451/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 

Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Grădinii Publice nr. 4 - Hotărârea a fost 
adoptată cu 25 de voturi „pentru”. 
 Precizăm faptul că doamna Viceprimar Ciocan Doinița a nu a putut să își exercite votul 
asupra proiectului de hotărâre din motive tehnice. 

 
8) H.C.L.M. Brăila nr. 452/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 

Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărăști nr. 10 - Hotărârea a fost adoptată 
cu 25 de voturi „pentru”. 
 Precizăm faptul că doamna Viceprimar Ciocan Doinița a nu a putut să își exercite votul 
asupra proiectului de hotărâre din motive tehnice. 

 
9) H.C.L.M. Brăila nr. 453/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 

Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 21 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
10) H.C.L.M. Brăila nr. 454/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 35 (construcția C1 + teren 
indiviz) - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
11) H.C.L.M. Brăila nr. 455/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Petru Maior nr. 24A - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
12) H.C.L.M. Brăila nr. 456/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Piața Traian nr. 15, ap.3 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
13) H.C.L.M. Brăila nr. 457/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Piața Traian nr. 15, ap.6 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
14) H.C.L.M. Brăila nr. 458/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. R.S. Campiniu nr. 9 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
15) H.C.L.M. Brăila nr. 459/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. R.S. Campiniu nr. 11( ap. 1 din bloc C1 
+ teren parcela 1 + teren indiviz parcela 3) - Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
16) H.C.L.M. Brăila nr. 460/10.09.2021 privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune 

al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vadul Schelei nr. 17 - Hotărârea a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA, 
 

DRĂGAN ION  
 
 

   
 


