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PROCES – VERBAL 
 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a  
Consiliului Local Municipal Brăila 
 din data de 10.09.2021, ora 09:00  

 
 
 
  

Domnul DRĂGAN ION – Secretarul General al Municipiului Brăila: 
 Doamnelor şi Domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, 
 În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin 
Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila nr. 3383/06.09.2021, a fost convocată şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local Municipal Brăila. 

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 444/11.08.2021 a fost ales ca preşedinte de şedinţă pentru 
luna septembrie 2021, domnul consilier Dumitru Florin care, din motive obiective, nu poate 
prelua conducerea lucrărilor ședinței de astăzi. 

Din partea Partidului Social Democrat a fost propus domnul consilier Boșneag Sorin – 
Eugen. Mai sunt și alte propuneri? 

Se supune la vot alegerea domnului consilier Boșneag Sorin – Eugen ca președinte 
de ședință pentru ședința extraordinară din data de 10.09.2021: 

- Cine este pentru ? 
 - Cine se abţine ? 

- Cine este împotrivă ? 
Cu unanimitate de voturi domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen a fost ales 

președinte de ședință. 
Îl invit pe domnul consilier Boșneag Sorin – Eugen să preia conducerea lucrărilor 

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 Pătărlăgeanu Valentin, 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 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre inițiat 
de Primarul Municipiului Brăila 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 
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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.  
 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 3 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. Belvedere nr. 8. 

Discuții ? 
- Cine este pentru ? 

 - Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 

 Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna Viceprimar 
Ciocan Doinița nu a participat la vot din motive tehnice. 
 

Trecem la dezbaterea punctului 4 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, Calea Galați nr. 17A și str. Nicolae 
Bălcescu nr.1. 

Discuţii? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
  Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna Viceprimar 

Ciocan Doinița 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: Neexercitarea dreptului de preempţiune al 
Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 25. 

Discuţii? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
  Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna Viceprimar 

Ciocan Doinița nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 6 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. Dimitrie Bolintineanu nr. 8. 

Discuţii? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
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- Cine este împotrivă ? 
  Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna Viceprimar 

Ciocan Doinița nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 7 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. Grădinii Publice nr. 4. 

Discuţii? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
  Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna Viceprimar 

Ciocan Doinița nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 8 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. Mărăști nr. 10. 

Discuţii? 
  Supunem la vot proiectul de hotărâre: 

- Cine este pentru ?  
- Cine se abţine ? 
- Cine este împotrivă ? 
  Cu 25 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna Viceprimar 

Ciocan Doinița nu a participat la vot din motive tehnice. 
 
Trecem la dezbaterea punctului 9 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. Mărășești nr. 21. 

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 10 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. Mărășești nr. 35 (construcția C1 + teren 
indiviz). 

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 11 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. Petru Maior nr. 24A. 

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 12 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, Piața Traian nr. 15, ap.3. 

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 13 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, Piața Traian nr. 15, ap.6. 

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 14 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. R.S. Campiniu nr. 9. 

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 15 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. R.S. Campiniu nr. 11( ap. 1 din bloc C1 
+ teren parcela 1 + teren indiviz parcela 3). 

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 16 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. Vadul Schelei nr. 17. 

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. 
 
Declar închise lucrările şedinţei extraordinare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


