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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 29 iulie 2021, orele 13,00, 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 juramântului de către domnul Chiricheş Andrei Ciprian, consilier local supleant 

validat, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov. 
 
2. Proiect de hotărâre pentru 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. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 69/24.02.2021 privind aprobarea cuantumului 

lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, anul școlar 2020-2021 semestrul II, republicată. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Teatrul Sică Alexandrescu Brașov, 

instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, a serviciilor de 
consultanță, asistență juridică, în conformitate cu art. I, alin. 2 din O.U.G. nr. 26/2012, în vederea 
reprezentării în instanță, în dosarul nr. 2658/62/2021, care are ca obiect pretenții, aflat pe rolul 
Tribunalului Brașov,  

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public 

Local de Termoficare Brașov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Brașov. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 324 din data de 28 iulie 2017, privind 

aprobarea prețului local ce va fi facturat populației și consumatorilor noncasnici începând cu 01 
iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul Public Local de Termoficare Brașov, 
republicată. 
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Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
 
 
 
7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor din bugetul local pentru proiectele din domeniul 

social finanțate din bugetul Municipiului Braşov, pentru anul 2021, în baza Legii nr. 350/2005. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a implementării proiectelor din 

domeniul social finanțate din bugetul Municipiului Braşov, în baza Legii nr. 350/2005, pentru 
anul 2021. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Societatii RIAL 

S.R.L. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Brașov din Asociaţia „Axa de 

Dezvoltare Braşov - Bucureşti - Constanţa.”  
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și Fundaţia 

Comunitară Braşov în vederea desfăşurării la Brașov a evenimentului Braşov Heroes, ediţia 
2021. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret în vederea desfăşurării la Brașov a evenimentului 
URBANIADA - Festival de cultură urbană. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul Brașov și 

Fundația Hera, în vederea organizării primei ediții a Festivalului AFECT, în perioada 26-29 
august 2021. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 225 din data de 22 aprilie 2021 privind 

finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

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

realizării obiectivului de investiții “Amenajare în vederea autorizării I.S.U. în unitățile de 
învățământ - Liceul Andrei Mureșanu Corp A”. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
16. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1497/2021 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Göttel Ioana. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
17. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1135/2012 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Muraru Mircea și 
Muraru Anca Iudith. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
18. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2147/2017 şi 

trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Badalachi Mihaela-
Aneta. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
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19. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 
424/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 100855 Brașov, nr. cad. 1547, nr. top. 10993/32/1/1/5, 
de la Anton George-Victor și Anton Nicoleta. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
20. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 

4.290.000/150.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 108069 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 
11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/3/9), de la Boutiuc Cătălin. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
21. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 

236.900/20.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 135547 Brașov, nr. cad. 472, nr. top. 
11350/2/1/63. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
22. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 

427/2.000 din terenul înscris în C.F. nr. 141161 Brașov, nr. cad. 141161. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

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

676/1.126 din terenul înscris în C.F. nr. 159166 Brașov, nr. cad. 159166. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
24. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/34 

din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la Moldoveanu Ioana și 
Moldoveanu Gheorghe. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
25. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 19/20 

din terenul înscris în C.F. nr. 164101 Brașov, nr. cad. 164101. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

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

în C.F. nr. 168732 Brașov, nr. cad. 168732. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

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

în C.F. nr. 169132 Brașov, nr. cad. 169132. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

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

în C.F. nr. 170874 Brașov, nr. cad. 170874. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

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

în C.F. nr. 170988 Brașov, nr. cad. 170988. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

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

în C.F. nr. 171252 Brașov, nr. cad. 171252. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

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

în C.F. nr. 171394 Brașov, nr. cad. 171394. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
32. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului 

situat pe str. Castelului nr. 34, ap. 1. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
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33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 6 la contractul de închiriere nr. 132 
din 28.08.1995, modificat prin acte adiționale privind închirierea terenului situat în Municipiul 
Brasov, str. Independenței - General Mochiulschi, având ca destinație amplasare construcție 
provizorie. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
34. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 9 din 

10.04.1996 cu 3 (trei) ani, începând cu data de 10.04.2021, încheiat cu SANTA S.A. pentru 
terenul situat pe str. Panselelor. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la contractul de închiriere nr. 203 

din 01.04.1998 modificat prin acte adiționale privind închirierea terenului situat în Municipiul 
Brașov, Calea București nr. 62, având ca destinație amplasare construcție provizorie. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune nr. 762 

din 18.06.2009, încheiat cu Petrăreanu Eugenia, pentru terenul aferent accesului situat pe B-dul 
Saturn nr. 15. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de implementare a proiectului "Fără lacăte 

pe curtea școlii" ce are ca obiect accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport, în 
aer liber, aflate în administrarea/folosința unităților de învățământ preuniveristar de stat. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
38. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 252/2015 privind darea în administrare a 

terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din Municipiul Braşov. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
39. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 263/17.04.2019 privind 

mandatarea Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov 
să exercite, în numele şi pe seama Municipiului Braşov unele atribuţii privind efectuarea 
serviciului public de transport de persoane prin curse regulate pe raza unităţii administrativ 
teritorială - Municipiul Braşov, în condiţiile legii. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
40. Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism“P.U.D. - Construire hală depozitare cu 

spații comerciale și birouri; construire corp cabină poartă și împrejmuire, în Municipiul Braşov, 
Calea Feldioarei f.n.”, beneficiar EURO ADENOR S.R.L. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
41. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în "P.U.Z. - Brașov, zona 

Stupini, str. Nicovalei, limită intravilan vest, nord şi est". 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul II privind stadiul realizării 

măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
43. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Calea Feldioarei nr. 20 B. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
44. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. M. Kogălniceanu f.n. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
45. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Calea București nr. 98-100. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
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46. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. 
Matei Basarab 37-39. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
47. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov,             

B-dul Gării nr. 2. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

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

str. Gospodarilor nr. 9. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
49. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Ioan 

Bogdan nr. 3. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

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

str. Uranus nr. 2. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
51. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Municipiul 

Brașov, B-dul Saturn nr. 32 B. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
52. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Brașov,            

str. General Mociulschi nr. 21. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
53. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului teren situat în Brașov,     

str. Dealul Cetății f.n. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
54. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Municipiul 

Brașov, str. Molidului f.n. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
55. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Municipiul 

Brașov, str. Al. Magnoliei f.n. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
56. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Municipiul 

Brașov. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
57. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil situat pe 

teritoriului UAT Hărman. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
58. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului 

situat în Braşov, str. Pajiştei. 
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 

 
59. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse şi Decizia nr. 22/53 din 

25.06.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 22 din 
14.08.2018, emisă de Camera de Conturi Braşov. 

 
60. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse şi Decizia nr. 44/52 din 

25.06.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurii dispuse prin Decizia nr. 44 din 
24.08.2015, emisă de Camera de Conturi Braşov. 
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61. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse şi Decizia nr. 7/54 din 
25.06.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurii dispuse prin Decizia nr. 7 din 
17.05.2019, emisă de Camera de Conturi Braşov. 

 
 
62. Informare referitoare la Decizia nr. 12/24.06.2021, cuprinzând măsurile pe care ordonatorul 

principal de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea deficienţelor constatate de Camera de 
Conturi Braşov. 

 
63. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în 

cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, în semestrul I al anului 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I M A R, 

Allen Coliban 


	A N U N Ț
	P R I M A R,


