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       R O M Â N I A 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
                         BRAŞOV 
 
 

PROCESUL - VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ 

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 
DIN  DATA  DE 22 DECEMBRIE 2020 

 
 
 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată pentru 
data de 22 decembrie 2020, orele 14:00, anunţul de şedinţă fiind postat pe site-ul instituţiei 
şi publicat în Monitorul Oficial Local. 

Şedinţa s-a desfăşurat la sediul Primăriei Municipiului Brașov, în sala de ședințe, 
fiind transmisă live pe internet prin intermediul mijloacelor electronice. 

      
 Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana Trandafir, face 

prezenţa, din totalul de 27 de consilieri fiind prezenţi 27. 
De asemenea, precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 
La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban şi cei doi viceprimari, doamna 

Flavia-Ramona Boghiu-Samoilă și dl. Rusu Sebastian-Mihai. 
 
În deschiderea ședinței, la rugămintea domnului Primar Allen Coliban, se 

păstrează un moment de reculegere în cinstea eroilor Revoluției din 22 decembrie 1989, 
care și-au dat viața pentru ca noi să trăim în libertate, în dreptate și în democrație, astăzi 
împlinindu-se 31 de ani de când primele gloanțe i-au secerat pe primii eroi brașoveni.  

 
De asemenea, domnul Primar Allen Coliban informează că la ședință sunt prezenți 

câțiva invitați, și anume câștigătorii, pentru a treia oară, a Cupei României la hochei – 
Corona Wolves Brașov – finala fiind câștigată cu 5 la 2 împotriva rivalilor de la echipa 
S.C. Miercurea Ciuc. 

Domnul Primar Allen Coliban precizează că în luna ianuarie sportivii și echipa 
tehnică vor fi premiați, conform Legii nr. 69, actualizată, legea sportului. 

Sunt prezenți la ședință domnul Dave MacQueen – antrenor, Arpad Mihaly – team 
manager, urmând să se alăture  acestora și căpitanul echipei, Roberto Gliga.  

Domnul Primar Allen Coliban felicită echipa câștigătoare, solicită să fie aplaudați și 
le urează succes în continuare.  

 
 
Președintele de ședință, domnul Roșu Alexandru, supune la vot procesele-

verbale ale ședințelor de îndată din data de 02 decembrie 2020, respectiv 11 decembrie 
2020. 

Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că procesele-verbale 
ale celor două ședințe de consiliu local au fost aprobate în unanimitate. 
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* 

Aprobarea ordinii de zi suplimentare 
 

 Urmează aprobarea ordinii de zi suplimentare. 
 Președintele de ședință, domnul Roșu Alexandru, dă citire celor două proiecte de 
hotărâre de pe ordinea de zi suplimentară și le supune la vot: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brașov – 
decembrie  II 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Primar Allen Coliban ca 
reprezentant al Municipiului Braşov în relaţia cu A.F.I.R. 

 
Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că suplimentarea 

ordinii de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 

* 
Aprobarea ordinii de zi 

 
 În continuarea ședinței, Președintele de ședință, domnul Roșu Alexandru, supune 
la vot aprobarea ordinii de zi inițiale, însumând 84 de puncte (au fost retrase punctele: 35, 
36, 49 și 68). 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că ordinea de zi inițială 
a fost aprobată în unanimitate. 
 

* 
Ordinea de zi suplimentară 

 
Se începe ședința cu ordinea de zi suplimentară, despre ale cărei puncte domnul 

Primar Allen Coliban precizează că se află pe ordinea de zi ca urmare a unor informații și 
a unor documente pe care Primăria le-a primit zilele acestea.  
 

Punctul nr. 85                                                                                         
 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brașov – decembrie 
II 2020. 

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 au avizat. 
 
 

Punctul nr. 86 
Președintele ședinței, domnul Roșu Alexandru, dă citire Proiectului de hotărâre 

privind desemnarea domnului Primar Allen Coliban ca reprezentant al Municipiului 
Braşov în relaţia cu A.F.I.R. 

Comisiile 1 și 5 au avizat. 
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Domnul Primar Allen Coliban face câteva clarificări în ceea ce privește motivul 

introducerii acestui punct pe ordinea de zi, și anume faptul că în dialogul cu A.F.I.R. i-au 
fost cerute mai multe documente, iar recent, A.F.I.R. a venit cu această solicitare, de a 
exista o hotărâre de consiliu local ce desemnează Primarul în această relație, ca 
reprezentant, împuternicire explicită, nu doar pentru acest proiect, ci pentru toată relația cu 
A.F.I.R. din partea municipalității Brașov. Așadar este vorba strict de reprezentantul 
Primăriei Brașov în relația cu A.F.I.R. 

Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că proiectul de 
hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și 1 abținere.  

 
 

Punctul nr. 85 
Președintele de ședință, Domnul Roșu Alexandru, dă citire proiectului de 

hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brașov - decembrie II 2020, mai întâi 
pe articole și apoi în integralitatea sa. 

Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 au avizat. 
 
 
Domnul Primar Allen Coliban precizează că ambele puncte au necesitat 

introducerea pe ordinea de zi ca urmare a unor informații și documente pe care Primăria 
le-a primit zilele acestea.  

În legătură cu punctul de mai sus, Domnul Primar informează că a fost nevoie de o 
rectificare bugetară, deoarece Brașovului i s-au alocat 300.000 de lei provenind din TVA, 
și acești 300.000 de lei era necesar să fie distribuiți spre zona de cheltuieli de funcționare, 
mai exact spre zona de subvenții RATBV. 

Pentru clarificări suplimentare, în legătură cu același punct, doamna Maria Oprea 
informează, de asemenea, că prin Hotărâre de Guvern s-au alocat Brașovului 300.000 de 
lei din fondul de rezervă al Guvernului, strict pentru secțiunea de funcționare, care au fost 
dați ca destinație pe partea de cheltuieli suplimentare, soluția  RATBV.  
 În urma votului, proiectul a fost aprobat în unanimitate. 

 
Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că ambele proiecte au 

fost aprobate în unanimitate.  
 

       * 
Ordinea de zi  

 
Punctul nr. 1 

 
 Președintele de ședință, domnul Roșu Alexandru, dă citire punctelor  de pe 
ordinea de zi inițială. 
 Primele puncte supuse votului sunt punctele de la 1 la 4. 
 

Punctul nr. 1 
Proiect   de   hotărâre  privind  contul  de  execuţie  al  bugetului  Municipiului  

Braşov la data de 30.11.2020. 
Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 au avizat. 
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Punctul nr. 2 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2021. 
 Comisiile 1, 3 și 5 au avizat.  
 

Punctul nr. 3 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov. 
 Comisiile 1, 3 și 5 au avizat. 
 

Punctul nr. 4 
Proiect de hotărâre pentru stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate 

creanţele fiscale datorate de contribuabili în sold la 31.12.2020. 
 Comisiile 1 și 5 au avizat. 
 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că toate cele patru 
proiecte au fost aprobate în unanimitate. 
 

Punctul nr. 5 
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale de ordine publică a 

Municipiului Brașov. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 
 
 În cadrul comisiei trebuie desemnați trei consilieri, drept pentru care, în urma 
discuțiilor și a negocierilor dintre cele trei grupuri care alcătuiesc Consiliul Local Brașov, 
fiecare grup politic a venit  cu următoarele propuneri: din partea grupului U.S.R. PLUS 
propunerea este doamna Beatrice Moraru, din partea grupului P.N.L. domnul Sebastian 
Bădulescu și din partea grupului P.S.D. domnul Lucian Pătrașcu.  
 Având în vedere că propunerile vizează limita de trei consilieri care urmează să facă 
parte din această comisie locală, cei nominalizați sunt supuși votului.  
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că proiectul a fost 
aprobat în unanimitate.  

Punctul nr.  6 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public în subordinea Consiliului 
Local Brașov. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat.  

 
Punctul nr. 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Operei Braşov. 

 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat.  
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Punctul nr. 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov prin Grădina 

Zoologică ca partener la Proiectul de reintroducere a nurcii europene în Carpații 
Românești inițiat de către Fauna & Flora International și Societatea Română de Sălbăticie. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 

 
Punctul nr. 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  
Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 

Punctul nr. 10 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov, pentru anul  
2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 6 la 
10 inclusiv au fost aprobate în unanimitate.  
 

Punctul nr. 11 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru anul 2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat.  

Punctul nr. 12 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea înființării Serviciului social de zi „Centrul de  

asistență  destinat agresorilor” în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 

Punctul nr. 13 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea înființării Serviciului social de zi „Centru de 

consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice”. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 

Punctul nr. 14 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea înființării Serviciului social cu cazare „Centru 

de primire în regim de urgenţă” pentru protecţia victimelor violenţei domestice. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 

Punctul nr. 15 
Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei H.C.L. nr.  470/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Structurilor Comunitare 
Consultative, în domeniul protecției copilului, la nivelul Municipiului Brașov. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
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 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 11 la 
15 inclusiv au fost aprobate în unanimitate. 
 

Punctul nr. 16 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. 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. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 

Punctul nr. 17 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 356/2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru 
Persoane Vârstnice. 

Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
  

Punctul nr. 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 

furnizate  în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice,  pentru anul 2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 

  
Punctul nr. 19 

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
persoanele  vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2021. 

Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
  

Punctul nr. 20 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 

furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru persoane vârstnice, pentru anul 2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 16 la 
20 inclusiv au fost aprobate în unanimitate. 

 
Punctul nr. 21 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea contribuţiei zilnice de întreținere datorată 
pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane 
Vârstnice, pentru anul 2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 

Punctul nr. 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 

furnizate în cadrul Unității de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice pentru anul 
2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
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Punctul nr. 23 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției datorată de beneficiari și tipurile 

de servicii sociale furnizate în cadrul „Unității de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane 
Vârstnice”, pentru anul 2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 

 
Punctul nr. 24 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 
furnizate în cadrul Centrului de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice, 
pentru anul 2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 

Punctul nr. 25 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 

furnizate  în cadrul Centrului de Zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip Club) 
Noua pentru  persoane vârstnice, pentru anul 2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 21 la 
25 inclusiv au fost aprobate în unanimitate. 
 

Punctul nr. 26 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 

furnizate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc Astra, 
pentru anul 2021. 

Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
  

Punctul nr. 27 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 

furnizate  în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip 
Ambulatoriu „Sfântul Nicolae”, pentru anul 2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 

Punctul nr. 28 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 

furnizate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2021. 
Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 

  
 

Punctul nr. 29 
Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 

furnizate în cadrul Centrului de Zi de Informare și Consiliere pentru Persoane fără 
Adăpost, pentru anul 2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat.  
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Punctul nr. 30 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale 

furnizate în cadrul Adăpostului de Noapte, pentru anul 2021. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 26 la 
30 inclusiv au fost aprobate în unanimitate. 

 
Punctul nr. 31 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Regiei 
Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 

 
Punctul nr. 32 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Filarmonicii Braşov, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Brașov. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 

Punctul nr. 33 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 484/2020 privind aprobarea 

proiectului Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice 
pentru categorii vulnerabile din Municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea 
gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 

 
Punctul nr. 34 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea scrisorii de aşteptări privind performanţele 
aşteptate de la organele de  administrare şi conducere ale  societăţii comerciale RIAL 
S.R.L. 

La acest punct, Comisia 6 a avizat cu următorul amendament: se completează 
obiectivele cu un prim obiectiv, și anume „dezvoltarea componentei tehnice în 
vederea executării în condiţii optime a lucrărilor atribuite de Municipiul Braşov”. 

Domnul consilier Iftime Ciprian precizează că este doar o adaptare a obiectivelor 
municipalității la situația concretă în care se află RIAL-ul, care la acest moment realizează 
peste 2/3 din cifra de afaceri din executarea lucrărilor atribuite de municipalitate. 
 Comisiile 1 și 5 au avizat cu amendament. 
 Se votează nominal amendamentul. 
 În urma votului nominal, Doamna Secretar General Adriana Trandafir 
informează că amendamentul propus a fost aprobat în unanimitate. 

În continuare se votează punctele de la 31 la 34 și sunt aprobate în unanimitate,  
inclusiv punctul nr. 34 cu amendament. 

Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că toate punctele de la 31 
 la 34 au fost votate în unanimitate. 
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Punctul nr. 35 – RETRAS 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 805/15.11.2019 privind asigurarea 

finanțării lucrărilor de Reabilitare a fațadelor imobilelor din municipiul Brașov locuite de 
grupuri de persoane aflate în nevoie socială. 

  
Punctul nr. 36 – RETRAS 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 200/30 martie 2012 republicată, 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Reabilitării fațadelor imobilelor 
din Municipiul Brașov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială. 
 

Punctul nr. 37 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți realizării obiectivului de investiții Accesibilizarea spațiilor publice 
pentru persoane cu dizabilități în unități de învățământ. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 38 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți realizării obiectivului de investiții Reabilitare sala sport Colegiul 
Național Economic Andrei Bârseanu. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 39 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți realizării obiectivului de investiții Amenajări în vederea autorizării 
I.S.U. în unități de învățământ, Școala Gimnazială nr. 11, corp A. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 

 
Punctul nr. 40 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți realizării obiectivului de investiții Amenajări în vederea autorizării 
I.S.U. în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 14 , Corp C. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că toate punctele de la 
37 la 40 inclusiv au fost aprobate în cu 25 de voturi pentru și 1 abținere.  

 
 

Punctul nr. 41 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți realizării obiectivului de investiții Amenajări în vederea autorizării 
I.S.U. în unități de învățământ – Colegiul de Științe Grigore Antipa. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
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Punctul nr. 42 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți realizării obiectivului de investiții Amenajări în vederea autorizării 
I.S.U. în unități de învățământ - Colegiul National Aprily Lajos - corp A. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 43 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - 

economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Amenajări în vederea autorizării 
 I.S.U. în unități de învățământ - Școala Profesională Kronstadt corp A și corp C”. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 44 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - 

economici aferenți realizării obiectivului de investiții: „Amenajări în vederea autorizării 
I.S.U. în unităţi de învăţământ, Colegiul tehnic Mircea Cristea corp A, corp B, corp C”. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 45 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico 

economici aferenți realizării obiectivului de investiții: Reabilitare Învelitoare  - Școala 
gimnazială nr.15, Corp A. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 41 la 
45 inclusiv au fost aprobate cu 24 de voturi pentru și 1 abținere. 
 

Punctul nr. 46 
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 592 /3.10.2018 

privind asigurarea contribuţiei Municipiului Braşov pentru proiectul derulat de Compania 
Apa Braşov S.A., „Fazarea proiectului Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi 
canalizare în judeţul Braşov/regiunea Centru/România”. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 47 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 371/2020 privind aprobarea 

Acordului de Asociere privind dezvoltarea serviciului de transport public local feroviar la 
nivelul Zonei Metropolitane Brașov. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 

Punctul nr. 48 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 734/2018 republicată privind 

aprobarea republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe 
mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., 
pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
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 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctul nr. 46 a fost 
aprobat cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, iar punctele 47 și  48 inclusiv au fost aprobate 
în unanimitate. 

 
Punctul nr. 49 – RETRAS 

Proiect de hotărâre pentru ajustarea tarifelor unitare cuprinse în anexa nr. 1 din 
H.C.L. nr. 791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice 
serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza 
Municipiului Brașov.  
 

Punctul nr. 50 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 

terenului înscris în C.F. nr. 161753 Brașov, nr. cad. 161753. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 51 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 

terenului înscris în C.F. nr.165933 Braşov, nr. cad.165933. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 52 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 

terenului înscris în C.F. nr.164036 Braşov, nr. cad.164036. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 

 
Punctul nr. 53 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr.168631 Braşov, nr. cad.168631. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
  

Punctul nr. 54 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 

cotei de 1/20 din  terenul înscris în CF nr. 137988 Brașov, nr. cad. 137988, de la Nichifor 
Marius şi Nechifor Simona-Elena. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 55 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 

cotei de 2/20 din terenul înscris în CF nr. 137988 Brașov. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 

 
Punctul nr. 56 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 13/20 din terenul înscris în CF nr. 137988 Brașov 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
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Punctul nr. 57 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în CF nr. 167004 Brașov, nr. cad. 167004. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 58 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 

Braşov a cotei de 1/18 din terenul înscris în CF nr. 101822 Brașov, nr. top. 
(11162/1/4, 11163, 11165) / (1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1/4). 

  Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 
 Punctele de la 50 la 58 inclusiv se votează la calup, fiind treceri în domeniul public 
al Municipiului Brașov a diferitelor cote de proprietăți cedate de către persoane interesate. 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 50 la 
58 inclusiv au fost aprobate în unanimitate. 
 

Punctul nr. 59 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 11, ap. 18, deţinut de 
către Doiciu Mariana – Cecilia. 

  Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 60 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 

imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 8, ap. 6C şi 6E, deţinut de către Pop 
Sergiu - Mihai şi Pop Elena. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 

 
Punctul nr. 61 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 31, ap. 2, deţinut de către Acatrinei Elena 
Alina. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 62 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 

imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei, nr. 35, ap.6, deţinut de către Couillard 
Michel. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
   
 Punctele de la 59 la 62 inclusiv se votează la calup, fiind proiecte care vizează 
proiecte de hotărâri privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilele situate 
în Municipiul Brașov, monumente istorice. 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 59 la 
62 inclusiv au fost aprobate în unanimitate. 
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Punctul nr. 63 

Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilităţi H.C.L. nr. 320/2015, republicată, 
privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei 
Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov, în 
vederea înfiinţării „Centrului de Excelenţă Braşov”. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
 

Punctul nr. 64 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Avocatul Poporului – Biroul 

Teritorial Braşov, a spaţiului – camera 402, situată în Braşov, b-dul Mihail Kogălniceanu 
nr. 23, bl. C7. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 65 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Centrul Județean de 

Excelenţă Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 125, în cadrul 
Corpului A al Colegiului Nicolae Titulescu şi predarea unor bunuri necesare desfăşurării 
activităţii, conform Anexei. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 

 
Punctul nr. 66 

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a spațiului cu destinația de cabinet 
medical, situat în municipiul Brașov, str. Gospodarilor, nr. 9, către Cabinet Medical 
Ienășel S.R.L., reprezentat de dr. Ienășel Alexandra-Iuliana. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 67 
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru schimbare de destinaţie 

fără modificări structurale (compartimentări cu structuri ușoare) din Corp B (cămin), situat 
în incinta Școlii Profesionale Kronstadt, în Centrul social multifuncţional U.P.S.V. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 
 Punctele de la 63 la 67 inclusiv se votează la calup, fiind treceri în domeniul public 
al Municipiului Brașov. 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 63 la 
67 inclusiv au fost aprobate în unanimitate. 
 

Punctul nr. 68 – RETRAS 
Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 534/2020 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021. 

  
Punctul nr. 69 

Proiect de hotărâre privind accesul cluburilor sportive private, pentru utilizarea 
sălilor şi terenurilor de sport din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului “ Sporturi pentru toți”. 
 Comisiile 1, 4 și 5 au avizat. 
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Punctul nr. 70 
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliţia Locală 

Braşov a echipamentelor care compun „Extindere Sistem integrat de dispecerizare, 
interconectare şi monitorizare a sistemelor de antiefracţie între Primăria Municipiului 
Braşov şi unităţile de învăţământ din Municipiul Braşov”, etapa III. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 71 
Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 57-

59. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 69 la 
71 inclusiv au fost aprobate în unanimitate. 

 
Punctul nr. 72 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului strada Barbu Lăutaru. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 73 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Târnavei. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 74 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Bronzului. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 

 
Punctul nr. 75 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului strada Calea Poienii tronson 1. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 76 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Calea Poienii tronson 2. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 77 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului Calea Poienii tronson 3. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 78 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului Calea Poienii tronson 4. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
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Punctul nr. 79 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Gheorghe Doja. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 
  
 Punctele de la 72 la 79 inclusiv, care vizează proiecte de hotărâri privind înscrierea 
în proprietatea publică a Municipiului Brașov a unor imobile, se votează la calup. 
 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 72 la 
79 inclusiv au fost aprobate în unanimitate. 
 

Punctul nr. 80 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice, revocare drept de 

administrare și alipire imobile situate în Brașov, zona Centrul Civic. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 

 
Punctul nr. 81 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială, 
a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 82 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile 

situate pe teritoriul U.A.T. Hărman. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 83 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 718/2018 privind aprobarea 

Regulamentului privind atestarea/autorizarea administratorilor de condominii şi a 
înfiinţării Comisiei pentru atestarea/autorizarea administratorilor de condominii. 
 Comisiile 1, 5 și 6 au avizat. 
 

Punctul nr. 84 
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local al domnului Ilie Victor, ca urmare a demisiei. 
 Comisia 5 a avizat. 
 
 
 
 Doamna Secretar General Adriana Trandafir informează că punctele de la 80 la 
83 inclusiv au fost aprobate în unanimitate, iar punctul nr. 84 a fost aprobat cu 24 de voturi 
pentru și 1 neparticipare la vot. 
 

În finalul ședinței, domnul Primar Allen Coliban mulțumește consilierilor locali 
pentru colaborarea începută în 2020 și se declară optimist în ceea ce privește continuarea 
acestei colaborări și în anul 2021, și atât în numele dumnealui, cât și în numele aparatului 
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executiv, dorește tuturor consilierilor locali, precum și tuturor brașovenilor Crăciun fericit 
și Sărbători fericite!   
 
         Preşedintele şedinţei - domnul Roșu Alexandru declară lucrările şedinţei 
încheiate, transmițând tuturor Sărbători fericite! 
          
         Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.  
 

 
 
 
 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR  GENERAL,  
 
          ROȘU ALEXANDRU                                ADRIANA TRANDAFIR 
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