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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 Braşov din data de 
27  ianuarie  2021 

 
 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 27 ianuarie 2021, orele 14:00, anunţul de şedinţă 
fiind postat site-ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local. 
       Şedinţa s-a desfăşurat prin mijloace electronice, printr-o platformă      
on-line de video-conferinţă. 
       Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana Trandafir 
face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 26 de consilieri. 
Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 
 
        La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban, doamna Viceprimar 
Boghiu - Samoilă Flavia - Ramona şi domnul Viceprimar Rusu Sebastian - 
Mihai. 
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată din data de  
12  ianuarie 2021 

 
    În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei de îndată din data de 12 ianuarie 2021, care se aprobă cu 
unanimitate ( 25 voturi pentru şi o neparticipare). 
 

  Aprobarea ordinii de zi suplimentare 
 
      Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu un punct şi se aprobă cu 
unanimitate ( 25 voturi pentru şi o neparticipare). 
 

Aprobarea ordinii de zi 
 
        Se supune la vot ordinea de zi cu 62 de puncte înscrise pe ordinea de 
zi, două puncte retrase (pc. 20 şi 30) şi se aprobă cu unanimitate. 
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I N T E R P E L Ă R I   
 
             Domnul consilier Pătraşcu Lucian are patru interpelări, prima se 
referă la reorganizarea Poliţiei Locale şi întreabă dacă s-au făcut toţi paşii 
legali cu privire la această reorganizare. A doua interpelare priveşte terenul 
de la IUS şi doreşte să ştie dacă se are în vedere achiziţionarea celor 1,8 Ha 
şi dacă se va face un împrumut. Cea de-a treia interpelare are ca subiect 
repararea faţadelor, iar ultima priveşte stadiul lucrărilor podului care pleacă 
de la Sala Sportului spre paşapoarte. 
           Domnul Primar – Allen Coliban  răspunde interpelărilor, urmând să 
facă un răspuns şi în scris pentru ultimele două interpelări. 
            Cu privire la reorganizarea Poliţiei Locale, domnul Primar precizează 
că procesul a debutat în urmă cu trei luni, a trecut prin multe dezbateri şi 
discuţii, consultări şi în cadrul Poliţiei Locale, iar paşii legali au fost 
îndepliniţi. 
             Pentru terenul de la IUS, în suprafaţă de 19 Ha, nu s-a efectuat un 
studiu de oportunitate, un studiu de fezabilitate, abia după o evaluare făcută 
de un evaluator s-ar putea lua o decizie în consecinţă în Consiliul Local. 
            În legătură cu repararea faţadelor este vorba de patru imobile care au 
intrat în acest proiect de reparare în anii trecuţi, este un număr mic, de aceea 
pe ordinea de zi se află o primă iniţiativă în acest sens. 
            Podul hobanat se află la ora actuală în faza de studiu de fezabilitate 
care a aşteptat mult timp după avize, urmând să se ajungă în Consiliul local 
cu acest studiu. 

        Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian completează cu privire la 
reorganizarea Poliţiei Locale faptul că acest lucru s-a făcut legal, au avut loc 
întâlniri cu şefii de servicii, toată lumea a avut posibilitatea să îşi expună 
punctul de vedere.            

Doamna consilier Diaconu Pamela – Maria a prezentat propuneri 
şi a cerut domnului Primar, identificarea unor soluţii pentru amenajarea de 
locuri de parcare, pe spaţiul public, unde să poată parca autoturismele toţi 
participanţii la procedurile judiciare, justiţiabili, avocaţi, personalul Curţii 
de Apel Braşov. 

Curtea de Apel Braşov, îşi desfăşoară activitatea din data de 
01.09.2020, într-un spaţiu închiriat, aflat pe str. Poienelor nr. 7B. Parcarea 
amenajată se compune din 49 de locuri de parcare, iar personalul instanţei 
are 110 persoane, în plus 3 locuri sunt amenajate pentru persoanele cu 
dizabilităţi, iar 4 sunt ocupate de autovehiculele Curţii de Apel Braşov. 

Domnul Primar – Allen Coliban  precizează faptul că demersurile 
care se fac în această perioadă sunt de a concilia toate aceste probleme. 
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Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian revine şi spune că Poliţia 
Locală are nevoie de oameni pregătiţi care să ştie să aplice legea şi totodată 
să aibă pregătirea fizică de care este nevoie pentru ceea ce înseamnă ordinea 
publică. 

Domnul consilier Puşcaşu Alexandru solicită găsirea unei soluţii 
cu privire la interdicţia de igienizare după antrenamente în sălile de sport 
private, iar domnul Primar îl asigură că va semnala acestă problemă 
Direcţiei de Sănătate Publică şi va cere un răspuns. 

 
      Domnul Primar prezintă punctele 65, 66, 67 şi 68. 
 

Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian referitor la punctul 68 
precizează următoarele: „Ieri am discutat să inițiem acest proiect, avem 
foarte multe solicitări venite din partea cluburilor sportive din Brașov, nu am 
reușit să văd referatul, dar este vorba despre aceste cluburi sportive care sunt 
angajate într-o competiție națională și să le dăm această reducere până la 
finalul acestui sezon competițional. Marea majoritate dintre ei nu au putut să 
mai facă bani din vânzarea de bilete și datorită pandemiei știți că toți au o 
situație cât se poate de delicată. De aceea cred că ar fi de bun augur să 
venim, pentru că impactul bugetar nu este mare, să venim în sprijinul lor și 
să le acordăm această reducere de 80% pentru taxa de închiriere a bazelor 
Tineretului, Sala Sporturilor, patinoar, bazin, dar pentru echipele care joacă 
în competiții naționale. Mulțumesc!” 

 
Domnul Primar -  Allen Coliban: „Aș mai adăuga un lucru, e foarte 

important, în contextul în care nu mai există spectatori în perioada asta de 
stare de alertă, practic veniturile rezultate din astfel de competiții sunt 0 
(zero), în schimb cheltuielile rămân, această măsură să fie valabilă până la 
finalul sezonului competițional 2020-2021, în paralel lucrând la acel ghid de 
finanțare pentru structuri sportive care va fi baza ajutorului pe care îl vom 
oferi într-un fel transparent și echitabil către cluburile brașovene, cum 
spunea și domnul Viceprimar, ne adresăm acelor cluburi care reprezintă 
Brașovul în campionate naționale sau Cupa României, și strict pentru aceste 
competiții, plus un număr de maxim două antrenamente pe săptămână. 
Mulțumesc!” 
 

 
 
Se supun la vot punctele de pe ordinea de zi suplimentară. 
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(1) PUNCTUL  63 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului privind executarea de 
lucrări pentru beneficiar Municipiul Brașov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
 

(2) PUNCTUL  64 
 

 Proiect de hotărâre privind acordul pentru demolare casă și refacere 
împrejmuire pe terenul situat în Brașov, str. Făgetului nr.13, identificat în 
CF nr. 137863, nr. Cad.137863, 137863-C1, 137863-C2, aflat în 
proprietatea SC FABRICA DE LAPTE BRAȘOV SA. 
 

 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5, 
iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru, o abţinere – dl. 
Roşu Alexandru şi 2 neparticipări.  

 
(3) PUNCTUL  65 

 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str.  
Institutului f.n.  

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
 

 
(4) PUNCTUL  66 
 

 Proiect de hotărâre privind obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a 
efectua lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în 
proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, 
împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea. 

 
 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 
6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 
2 neparticipări). 
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                                           (5) PUNCTUL  67 
 

      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov în 
calitate de partener la organizarea concursurilor de schi alpin înscrise în 
calendarul competiţional al FIS: ,,FIS Children Trophy” 17-18 februarie 
2021 - ediția a IV-a și ,,Poiana Brașov 2021 Race SES Nation Cup” 15-
18 martie 2021 - ediția a II-a.  

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
(5) PUNCTUL  68 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii tarifelor de utilizare a 
bazelor sportive aflate in administrarea Directiei Administrare 
Infrastructura Sportiva, pentru cluburile sportive inscrise pe raza 
Municipiului Brasov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

                                             ORDINEA  DE  ZI     
 

 PUNCTUL 1 
 

Depunerea jurământului de către domnul Stoica Nicolae, consilier local 
supleant validat, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov. 
 
 

 PUNCTUL 2 
 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 524 din 06.11.2020 privind aprobarea numărului, denumirea şi 
componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului 
Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru şi 4 
neparticipări). 
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 PUNCTUL 3 
 

Proiect de hotărâre privind încheierea execuţiei bugetului local al 
Municipiului Braşov pe anul 2020 și utilizarea excedentului bugetar în anul 
2021. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 
6  şi 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru 
şi 4 neparticipări). 

 
 
 PUNCTUL 4 
 

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor 
publice finanţate în anul 2021 din bugetul Municipiului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 
6  şi 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru 
şi 4 neparticipări). 
 

 
PUNCTUL 5  
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
ale Poliţiei Locale Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru şi 4 
neparticipări). 

PUNCTUL 6 
 

Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată, către Inspectoratul de 
Poliție Județean Brașov a unor bunuri aparținând Poliției Locale Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru şi 4 
neparticipări). 
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 PUNCTUL 7 
 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi 
închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
 

 PUNCTUL 8 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii 
îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
 

 
 PUNCTUL 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al serviciului social cu cazare “Centrul de primire în regim de 
urgență pentru protecția victimelor violenței domestice”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
 
 PUNCTUL 10 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al serviciului social de zi ,,Centrul de consiliere pentru 
prevenirea și combaterea violenței domestice”.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
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 PUNCTUL 11 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al serviciului social de zi „Centrul de asistență destinat 
agresorilor”. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 
2 neparticipări). 
 
          Doamna Viceprimar Boghiu - Samoilă Flavia – Ramona 
informează că înainte de şedinţa Consiliului Local, o parte din cei care nu     
s-au mai încadrat criteriilor pentru a primi în continuare locuinţe sociale, au 
fost la Primărie pentru a adresa întrebări, doamna Viceprimar adaugă că nu 
sunt suficiente locuinţe sociale în Municipiul Braşov la o cerere de câteva 
sute de cazuri, cu precizarea că 17 cazuri în urma evaluării nu s-au mai 
încadrat pentru a beneficia în continuare de locuinţe sociale. 
 
         Domnul consilier Pătraşcu Lucian solicită în scris o situaţie cu 
locuinţele aflate în cele două blocuri Tâmpa Gardens. 
 

Domnul Primar -  Allen Coliban îi va răspunde în scris, precizând că 
aceasta este una din temele auditului intern. 

 
Doamna Viceprimar Boghiu - Samoilă Flavia – Ramona 

completează că există mai multe spaţii, iar în acest moment se face o 
evaluare a lor. 

 
 PUNCTUL 12 

Informare privind raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială 
Brașov pe anul 2020. 

 
 
 PUNCTUL 13 

Informare privind raportul de acordare a serviciilor de asistență socială și 
utilizarea subvențiilor acordate de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, 
de către asociații și fundații, în anul 2020. 

  
PUNCTUL 14 

Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap 
grav, angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, în semestrul al 
II-lea al anului 2020. 
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 PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute pentru practicarea 
activităților de agrement turistic și divertisment în cadrul Centrului de 
Agrement și Divertisment Poiana Brașov, conform Anexelor 1 și 2. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 

  
PUNCTUL 16 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 
spațiilor cu destinația de servicii complementare din cadrul Centrului de 
Agrement și Divertisment Poiana Brașov (spațiu destinat servirii băuturilor, 
spațiu pentru birouri, spațiu aferent amenajării punct sanitar). 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3, iar 
comisia 5 a avizat cu amendamentul “varianta contractului de inchiriere 
CAD modificat cu prelungire”; în urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
(25 de voturi pentru şi o neparticipare). 
 
 

 
 PUNCTUL 17 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
181/25.04.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale 
Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking, republicată. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi o abţinere – doamna 
Diaconu Pamela - Maria şi o neparticipare. 
 
 

 PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 4 la 
contractul de închiriere  nr. 2 din 24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., 
acesta având calitatea de locator. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
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 PUNCTUL 19 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu 
public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
 
 

 PUNCTUL 20 RETRAS 
Proiect de hotărâre privind retragerea din cadrul Asociației de Sprijin Pentru 
Constituirea, Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive 
(ASCDMSS) a Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată 
sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov. 

  
 PUNCTUL 21 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 
6  şi 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru 
şi 2 neparticipări). 

 
 PUNCTUL 22 

Proiect de hotărâre privind prezentarea propunerii în Adunarea Generală a 
Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de 
Administraţie al socieţăţii. 
 
        Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1;  
comisiile 5 şi 6, au avizat cu urmatorul amendament: Art.1 se modifica dupa 
cum urmează: “Se aprobă componenţa Consiliului de administraţie al RIAL 
SRL format din 3 membri, dintre care un reprezentant al autorităţii publice 
tutelare”, acesta a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi 4 voturi împotrivă 
(dl. consilier Pătraşcu Lucian, d-na consilier Crivineanu Alexandra, dl. 
consilier Potea Marius, d-na Stancu Raluca). 
         În plenul şedinţei au fost propuşi: dl. Gheorghe Alexandru Cosmin, d-
na Cojocea Roxana şi d-na Oprea Maria,  iar în urma votului proiectul a fost 
aprobat cu 19 voturi pentru, 4 voturi împotrivă - dl. consilier Pătraşcu 
Lucian, d-na consilier Crivineanu Alexandra, dl. consilier Potea Marius,       
d-na Stancu Raluca şi 3 neparticipări. 
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 PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
2153/2009 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
donat de Muntean Ioan şi Muntean Nela. 
 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
 

 PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 2.067/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 143004 Brașov, 
nr. cad. 143004, de la Budeanu Costel-Vali și Budeanu Evelina-Maria. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru şi 4 
neparticipări). 

 
 

 PUNCTUL 25 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167886 Brașov, nr. cad. 167886. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru şi 4 
neparticipări). 

 
 

 PUNCTUL 26 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167846 Brașov, nr. cad. 167846. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru şi 4 
neparticipări). 
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 PUNCTUL 27 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167978 Brașov, nr. cad. 167978. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru şi 4 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 28 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii, nr. 35, ap. 4, înscris 
în C.F. nr. 144340-C1-U6 Braşov, nr. cadastral 144340-C1-U6, deţinut de 
către Buzaș Marian. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 29 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piața Sfatului, nr. 1, ap. 14 A, 
deţinut de către Albu Ioan și Albu Oana-Beatrice. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
PUNCTUL 30  RETRAS 

Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune la intenția de 
înstrăinare a spațiului comercial situat în Braşov, str. Piața Sfatului, nr. 2, 
înscris în C.F. nr. 25655 Braşov,     nr. cad. 5609/1, deţinut de către S.C. 
RODNIC S.R.L. 

 PUNCTUL 31 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, 
bl. C 7, camera 302. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru şi 3 
neparticipări). 
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PUNCTUL 32 

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 
26/24.02.2006, modificat și completat prin acte adiționale, privind 
exploatarea spațiului cu destinația cabinet medical, situat în Brașov, str. 
General Mociulschi, nr. 1, bl. 345. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru şi 3 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 33 

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 534 
din 13.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru şi 3 
neparticipări). 

 
 
 PUNCTUL 34 

Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului 
Brașov a investiției "Extindere rețea termică în vederea branșării Colegiului 
Național de Informatică - Grigore Moisil". 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 35 

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii 
Consiliului Local  nr. 621/2020.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
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 PUNCTUL 36 
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
762/2020 privind darea în administrare către Centrul Judeţean de Excelenţă 
Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, în cadrul 
Corpului A al Colegiului Nicolae Titulescu, şi punerea la dispoziţie a unor 
bunuri necesare desfăşurării activităţii, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 37 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a 
comerţului stradal în Municipiul Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 38 

Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru “Fondanți chimici cu 
inhibator de coroziune” cuprins în anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului 
Local nr. 791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de deszăpezire desfășurate de prestatorii 
serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 39 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții ,,Amenajare în 
vederea autorizării ISU în unitățile de învățământ - Colegiul Național 
Unirea, Corp B”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
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 PUNCTUL 40 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
451/31.07.2019 privind aprobarea documentației şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții “Sală Sport Liceul Tehnologic 
Silvic Dr. N. Rucăreanu”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 41 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 480 
din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
realizării obiectivului de investiții Eficientizare energetică a clădirilor din 
Municipiul Brașov - Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă - Corp A + Sală 
Sport. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
 
 PUNCTUL 42 

Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de atribuire prin 
licitaţie publică deschisă a contractului de prestări servicii de deratizare, 
dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
 

 PUNCTUL 43 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2020 
privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în 
Municipiul Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi 1 
neparticipare). 
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 PUNCTUL 44 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe anul 2020 privind stadiul 
realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul 
Braşov. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi 1 
neparticipare). 
 

 PUNCTUL 46 
Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 236 din 28.05.2015 privind zonarea Municipiului Braşov, 
republicată.  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi 1 
neparticipare). 
 

 PUNCTUL 47 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de 
partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - 
troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de 
aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind 
realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice a unei achiziţii ocazionale. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 
2 neparticipări). 

 
 PUNCTUL 48 

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. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
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 PUNCTUL 49 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
91/2019 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de 
partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - 
autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate 
de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului 
de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 50 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Dotarea unităților de 
învățământ preuniversitar public din municipiul Brașov cu echipamente 
mobile din domeniul TIC în contextul riscului de infecție cu coronavirus 
SARS-CoV-2. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
 

 PUNCTUL 51 
Proiect de hotărâre reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. Zizinului   nr. 32. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
 

 PUNCTUL 52 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat 
în Braşov, str. Grădinarilor nr. 17. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 
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 PUNCTUL 53 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat 
în Braşov, str. Calea Feldioarei f.n. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi 2 
neparticipări). 

 
                                       
                                                    PUNCTUL 54 
Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, strada 
Zaharia Stancu -Tronson 1. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru şi 3 
neparticipări). 

 
 
 
 PUNCTUL 55 

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Braşov, strada 
Zaharia Stancu - Tronson 2. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru şi 3 
neparticipări). 

 
 

 PUNCTUL 56 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului strada Valea Jiului - tronson 2. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru şi 3 
neparticipări). 
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 PUNCTUL 57 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unor imobile 
din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului 
Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru şi 3 
neparticipări). 

 
 

 
 PUNCTUL 58 

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea 
Consiliului Local  nr. 628/2020 privind reglementarea situației juridice a 
imobilului situat în Brașov, str. Făgetului nr. 18. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru şi 3 
neparticipări). 

 
 

 
 PUNCTUL 59 

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea 
Consiliului Local   nr. 652/2020 privind înscrierea în proprietatea 
Municipiului Brașov a imobilului - strada Traian - tronson 1. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru şi 3 
neparticipări). 

 
 
 PUNCTUL 60 

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1, art. 4 şi art. 5 din Hotărârea 
Consiliului Local   nr. 456/2020 privind declanşarea procedurii de 
expropriere pentru cauza de utilitate publică privind imobilul situat în 
Braşov - str. Argintului. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru şi 
3 neparticipări). 
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 PUNCTUL 61 
Informare referitoare la Decizia nr. 27/7/08.01.2021 și la Raportul privind 
modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 
27/03.04.2014 emisă de Camera de Conturi Brașov în urma acțiunii de 
control la S.C. TETKRON S.R.L. 
 

 PUNCTUL 62 
Informare privind actualizarea programului de transport. 
 
Doamna director Topoliceanu Mariana face o prezentare detaliată a 
raportului de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială. 
 

PUNCTUL 45 
Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei Mixte Tehnice pentru 
Înființarea Ariei Protejate (Parcul Natural) Brașovia (C.M.T.I.A.P.B.) și 
stabilirea componenței acesteia. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5, au 
fost propuşi pentru comisie din partea USR  - dl. Crican Cezar – Alexandru, 
din partea PNL – d-na  Diaconu Pamela – Maria şi din partea PSD – d-na  
Stancu Raluca,  iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate 
(25 de voturi pentru şi 1 neparticipare). 
În continuare se acordă cuvântul celor doi specialişti, domnul Florin Stoican 
şi domnul Mihai Orlean. 
 
 
               Preşedintele şedinţei - dl. Roşu Alexandru declară încheiate 
lucrările şedinţei. 
               Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele 
legale.  
 
 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR  GENERAL, 
          ROŞU  ALEXANDRU                  ADRIANA  TRANDAFIR 
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