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ROMÂNIA 
               PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

    B-dul Eroilor nr. 8  Braşov  500007   Tel :  +40-268-416550 
Secretar@brasovcity.ro 

 SECRETAR GENERAL  Ind.: IV 
 
 
 
 
 

A N U N Ț 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), lit. a), art. 134, alin. (3), lit. a), alin. 5, lit. a), 

a^1), a^2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la 

cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Braşov va avea loc în ziua de 25 iunie 2021, orele 10.00, prin mijloace electronice printr-o platformă 

on-line de video-conferință conform prevederilor art. 29^1 din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019, 

republicată, cu următorul, 
 

 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

 

 
1. Depunerea jurământului de către domnul Busiuoc Constantin, consilier local supleant 

validat, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov. 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 524 din 

06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al Municipiului Braşov, republicată. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii 

persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, asociații familiale 
care beneficiază de reducere / scutire de la plata impozitului pe clădiri conform art. 456. 
alin. (2). lit. m si lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

 
4. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în 

Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 32, ap. 1, către Popescu Dragoș. 
 
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în 

Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 33, parter, ap. 8 către Coza Laura şi Coza Sabin. 
 
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în 

Braşov, str. Mureșenilor, nr. 7, et. 2, ap. 15, către Elekes Raluca-Elena. 
 
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în 

Braşov, str. Morii, nr. 42, parter, ap. 1, către Chetraru Nicolae-Bela. 
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8. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în 

Braşov, str. Mihai Viteazul, nr. 112, ap. 5, către Vira Constantin şi Vira Elena. 
 
9. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în 

Braşov, str. De Mijloc, nr. 43, ap. 4 către Corlaci Octavian. 
 
10. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în 

Braşov, str. Castelului, nr. 124, demisol, ap. 1, către Denes Magdalena. 
 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2021 

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2021 o 
locuință socială. 

 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 

150/2021 privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, 
str. Zizinului nr.144. 

 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 

574/2014 privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, 
str. Zizinului nr.144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe 
sociale”, republicată. 

 
14. Proiect de hotărâre privind reglementarea lucrului cu foc deschis, precum și a măsurilor și 

regulilor pentru prevenirea producerii situațiilor de urgență generate de utilizarea focului 
deschis la picnicurile din locurile amenajate și a arderilor vegetației uscate de pe raza 
U.A.T. Brașov. 

 
15. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului 

Braşov” domnului profesor doctor Christophe Iselin. 
 
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Brașov în Comisia de Evaluare şi Selecție și în Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor, 
din cadrul procedurii de finanțare nerambursabilă a proiectelor de mediu în baza H.C.L. 
nr. 281/27.05.2021. 

 
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la 

S.C. RIAL S.R.L., până la finalizarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de 
Administraţie, dar nu mai mult de 2 luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 
109/2011, cu modificările ulterioare. 

 
18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a 

serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Oraşul 
Predeal membră a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului 
Public Braşov și a proiectului Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018, aprobat prin H.C.L. 
nr.735/2018. 

 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici 

aferenți realizării obiectivului de investiții - Amenajări în vederea autorizării I.S.U. în 
unitățile de învățământ - Școala Generală nr.6. 

 
20. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 933/2007 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Anton Daniel-
Florin și Anton Vasilica. 
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21. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 

2/34 din terenul înscris în CF nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la Gârbacea 
Gheorghe-Eugen și Gârbacea Aneta. 

 
22. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 

1/68 din terenul înscris în CF nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la Stan Andrei-
Valentin. 

 
23. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 

1.030/10.000 din terenul înscris în CF nr. 107390 Brașov, nr. cad. 4184, nr.top. 
11177/1/1/1/1/11, de la Alupoaie Bogdan-Gheorghe. 

 
24. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 

înscris în CF nr. 169959 Brașov, nr. cad. 169959. 
 
25. Proiect de hotărâre privind  trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 

1/68 din terenul înscris în CF nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la Manta Gabriela. 
 
26. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 

înscris în CF nr. 171274 Brașov, nr. cad. 171274 și a cotei de 
18.487.153.289/806.520.000.000 din terenul înscris în CF nr. 123343 Brașov, nr. cad. 
123343. 

 
27. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 

înscris în CF nr. 170924 Brașov, nr. cad. 170924. 
 
28. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 

2/34 din terenul înscris în CF nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la Cernucan 
Constantin și Cernucan Alexandra. 

 
29. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 

imobilului situat în mun. Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr.6, ap.11 înscris în CF nr. 
100104-C1-U9 Brașov, deținut de Voinea Ana, proprietar tabular. 

 
30. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 

imobilului situat în mun. Braşov, str. Mihail Sadoveanu nr.18, ap.5, înscris în CF nr. 
131479-C1-U6 Brașov, deținut de Griz Lăcrămioara-Bianca, proprietar tabular. 

 
31. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 

imobilului situat în mun. Braşov, str. Republicii nr.17, ap.1,  înscris în CF nr. 127127-C1-
U5 Brașov, deținut în cote-părți, de către Dobre Liliana, Dobre Claudia și Dobre Dragoș-
Alexandru, proprietari tabulari. 

 
32. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 

imobilului situat în mun. Braşov, str. Poarta Schei nr.11, ap.4, înscris în CF nr. 129303-
C1-U7 Brașov, deținut de Kosa Maria-Andrada, proprietar tabular. 

 
33. Proiect de hotărâre privind acordul pentru transmiterea dreptului de concesiune asupra 

terenului obiect al Contractului de concesiune f.n. din 1992, situat în mun. Brașov, str. 
M.Kogalniceanu nr. 11, bl.C1, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra 
construcție. 

 
34. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrarea a S.C. RIAL S.R.L. 

Braşov asupra spaţiilor cu altă destinaţie (cabinete medical) identificate conform Anexei. 
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35. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în 

Municipiul Brașov. 
 
36. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, 

B-dul Grivitei nr. 15. 
 
 
 
37. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, 

str. Banatului fn. 
 
38. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat Brasov, str. 

Verii f.n. 
 
39. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Brașov, 

str. Oltet f.n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I M A R, 

Allen Coliban 
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