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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 
    Nr.  151.122  din  08  decembrie  2022 

 
 

A N U N Ţ 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 134, alin. (4), 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 de îndată a Consiliului Local al Municipiului 

Braşov va avea loc în ziua de 08 decembrie 2022, ora 14.00, în sala de şedinţe a 

Consiliului Local, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință, 

cu următorul 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI : 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov - DECEMBRIE I, anul 

2022. 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 570/2018 privind aprobarea 

participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de 
mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, 
precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv, a Protocolului de asociere privind realizarea în 
comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “CONSTRUIRE SPITAL REGIONAL DE 

URGENȚĂ BRAȘOV”, în vederea depunerii în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență - Componenta C12 - Sănătate, INVESTIȚIA 2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 
publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă, Investiția specifică: 
I2.2 - Echipamente și aparatură medicală. 

 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 545 din data de 27 

noiembrie 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru Investiția:"Reabilitare rețea termică de transport și distribuție- zona Florilor". 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației, cheltuielilor legate de proiect și a 

indicatorilor asociați acestuia, aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajare parc 
producție energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul UAT - Municipiul 
BRAȘOV”. 

 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 840 din 31.10.2022 pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții 
,,CONSTRUIRE SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE, 
BRAȘOV”. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului 

de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Brașov și UAT Consiliul Județean Brașov în 
vederea participării UAT Municipiul Brașov în cadrul Apelului MS-0212 din PLANUL 
NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, 
Componenta 12: Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția 
specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și Investiția specifică: I2.2 - 
Echipamente și aparatură medicală, cu proiectul: Spitalul clinic de Boli Infecțioase și 
Pneumoftiziologie, Brașov - un nou corp de clădiri (Denumirea actualizată: CONSTRUIRE 
SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE, BRAȘOV). 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de partener la 

implementarea proiectului „Trasee cicloturistice integrate în județele Covasna - Brașov - Sibiu” 
din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din 
PNRR, Componenta 11 - Turism și cultură, solicitant Consiliul Județean Brașov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I M A R, 
 

Allen Coliban 
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