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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 14 noiembrie 2022, ora 08.30, 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 aprobarea Actului adițional nr. 1 la  Acordul între Municipiul 

Brașov și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, privind contribuția 
Municipiului Brașov la furnizarea serviciilor de consultanță organizate de BERD prin 
Facilitatea de Pregătire a Proiectelor de Infrastructură în legătură cu implementarea 
noului Spital Regional Clinic de Urgenţă Braşov. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
2. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Brașov în cadrul Programului 

privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid 
plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală și aprobarea 
proiectului “Stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și/sau hibrid 
plug-in în Municipiul Brașov".  

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 899 din 04.11.2022 

și a anexelor aferente, privind aprobarea documentației, a cheltuielilor legate de proiect și 
a indicatorilor asociați acestuia, aferenți realizării obiectivului de investiții ,,Sisteme 
fotovoltaice amplasate pe clădirile publice ale UAT Brașov, în scopul producerii 
energiei electrice din surse regenerabile în regim de prosumator”. 

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov. 
 
 
 

P R I M A R, 
 

Allen Coliban 

http://www.brasovcity.ro/
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