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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 
24  februarie  2021 

 
 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 24 februarie 2021, orele 13:00, 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. 
        Doamna Secretar al Municipiului Braşov - Adriana Trandafir  
informează Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou preşedinte de 
şedinţă. 
        Domnul consilier Corbu Ioan îl propune din partea grupului USR pe 
domnul consilier Roşu Alexandru, iar rezultatul votului este următorul: 21 
de voturi pentru, un vot împotrivă – d-na consilier Crivineanu Alexandra şi 
patru neparticipări.        
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare  din data de 
27  ianuarie 2021, precum şi al şedinţei de îndată din data de 

29  ianuarie 2021 
 
 

    În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesului-verbal 
al şedinţei ordinare  din data de 27  ianuarie 2021, precum şi  procesul-
verbal al şedinţei de îndată din data de 29 ianuarie 2021, care se aprobă cu 
unanimitate ( 24 voturi pentru şi două neparticipări). 
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I N T E R P E L Ă R I 
 
Domnul consilier - Paul Radu - Valentin în primul rând felicită 

angajaţii Primăriei, pentru efortul depus zilnic de a da curs tuturor 
solicitărilor. 

În al doilea rând precizează faptul că, în Cartierul Tractorul este nevoie 
de locuri în plus în grădinițe. De curând au început demersurile ca Grădinița 
nr. 35 să primească în administrare trei spații cu care este vecină. Primul 
spațiu este un spațiu al Primăriei Brașov, al doilea este al RIAL și s-a obținut 
eliberarea lui de către chiriași acum câteva săptămâni, iar al treilea spațiu 
este biroul de consilier local al dânsului şi îşi exprimă rugămintea ca până la 
data următoarei ședințe de consiliu local să se întocmească proiectele de 
hotărâre prin care aceste trei spații trec în administrarea grădiniței. Astfel, 
cred și apreciez că se vor înființa 50 de locuri în grădiniță, locuri care o să-i 
deservească pe locuitorii din Tractorul. 

Și trei, în zona nouă a Cartierului Tractorul, zona de nord, unde se 
desfășoară investițiile imobiliare majore, este o lipsă serioasă de locuri de 
joacă pentru copii, a studiat legislația, și a găsit următoarea soluție 
temporară, până când o să putem găsi una permanentă. S-au purtat discuții 
cu mai mulți proprietari de terenuri, care nu au planuri de a construi ceva în 
următorii doi ani și ar fi  de acord să ofere cu titlu gratuit un teren Primăriei 
pentru a amenaja un loc de joacă. Nu se percepe chirie, doar se face un 
contract cu titlu gratuit, prin care Primăria amenajează un loc de joacă, iar 
după ce primește solicitare de reziliere de la proprietar, are 30 de zile să 
demonteze echipamentele și să elibereze terenul. Există deja un astfel de 
teren, în suprafață este de 1200 mp, în zona rezidențială a străzilor Iosif 
Șilimon, Ștefan Baciu și Alexandru Ciurcu. Oamenii de acolo sunt cei mai 
afectați de lipsa unui loc de joacă, fiind departe de Tractorul, de Coresi 
ș.a.m.d.  

Doamna Viceprimar - Flavia Ramona Boghiu-Samoilă îşi exprimă 
mulţumirea că discuția din ședința de consiliu de data trecută privind spaţiile 
folosite de foștii consilieri a produs efecte, în speţă fiind vorba de spațiul pe 
care îl folosea domnul fost consilier Oprică și la care renunță acum şi 
totodată precizează  că nu ştie care este rolul d-lui consilier Paul Radu - 
Valentin în această tranzacție. 

Domnul Primar - Allen Coliban: „Când vorbim despre grădinițe, un 
subiect important pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea Brașovului, mai 
ales pe zonele noi, cu siguranță că aveți în vedere că există niște standarde și 
niște indicatori, niște normative de a construi și de a amenaja aceste 
grădinițe, standarde care s-au modificat în ultimii ani, în sensul destul de 
restrictiv, cu privire la felul, la suprafața pe cap de copil în cazul acesta, și la 
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ce anume condiții ar trebui respectate cu privire la norme I.S.U. și alte 
asemenea normative. Orice propunere de amenajare trebuie să treacă prin 
Direcția Tehnică. Așa că înainte de a ajunge la ușa grădiniței, să-i întrebăm 
dacă au nevoie de aceste spații, trebuie să ne asigurăm că aceste spații sunt 
propice amenajării unei grădinițe. Apreciez faptul că domnul fost consilier 
renunță la acest spațiu, șase luni după ce și-a pierdut mandatul, cred că e un 
gest de normalitate, cred că încearcă să ascundă aceste 6 luni de întârziere 
sub o intenție lăudabilă, de altfel, aceea de a amenaja noi grădinițe, dar 
gestul acesta și amenajarea ține de Direcția Tehnică, și de includerea acestor 
demersuri pe lista de investiții. Prin urmare, sper să fiți receptiv când vă voi 
adresa invitația de a discuta și cu Direcția Tehnică cu privire la acest 
demerrs.  

Cu privire la punctul numărul trei, cu amenajarea de parcuri pe terenuri 
private, parcuri sau locuri de joacă, în primul rând trebuie să ne asigurăm că 
astfel de investiții, care au mai fost făcute în trecut, asumat sau neasumat, nu 
încalcă legea. Pentru că noi avem niște norme prin care putem să intervenim 
cu banul public într-o astfel de investiție. Și când vorbim despre a amenaja 
spații private, trebuie să fim foarte atenți despre ceea ce vorbim. Nu știu ce 
înseamnă acel titlu gratuit, nu știu ce înseamnă forma prin care ni se 
transferă drepturi, că e vorba de uzufruct, că e vorba de proprietate, că e 
vorba de alte modalități, dar de acolo ar trebui să începem, de la o discuție 
juridică cu privire la limite, nu de la discuția cu proprietarii. Dar apreciez 
încă o dată inițiativa dvs și vă invit să colaborăm în acest sens, îl invit și pe 
domnul Viceprimar Sebastian Rusu dacă dorește să adauge ceva, fiind zona 
aceasta de direcție tehnică și de spații verzi în subordinea dumnealui. 
Mulțumesc!” 

Domnul Viceprimar - Sebastian Rusu precizează că a primit această 
propunere și a înaintat-o Direcției Tehnice, de la care așteaptă un răspuns. 

D-ra Consilier - Crivineanu Alexandra propune executivului, în 
primul rând, inițierea unui proiect de hotărâre pentru iluminatul arhitectural 
pe una din clădirile de utilitate și de interes public a Brașovului, respectiv, 
biserica Bunavestire, care se află în centrul Brașovului, foarte mulți 
brașoveni sunt legați sentimental de acest lăcaș de cult și foarte mulți turiști 
îi trec pargul anual. Lăcașele de cult sunt importante și reprezentative, pentru 
comunitate și merită să fie puse în valoare, pentru arhitectura lor specială, iar 
acest proiect poate fi continuat și cu alte clădiri emblematice ale Brașovului, 
un astfel de proiect fiind  implementat și în Oradea. 

D-ra Consilier are o întrebare pentru executivul Primăriei, cu privire la 
decizia iluminării Primăriei în culoarea roz și ce semnificație are aceasta 
pentru brașoveni, şi propune ca această clădire arhitecturală și emblematică 
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pentru Brașov, să fie iluminată în culorile tricolorului, fie într-o culoare 
caldă, specifică iluminatului arhitectural.  

În al treilea rând, consilierii locali P.S.D. și ceilalți consilieri locali, 
doresc să primească informări după fiecare ședință a comisiei tehnice de 
amenajarea teritoriului și urbanism și comisia de circulație. 

D-ra Consilier se adresează doamnei Viceprimar Boghiu, cu privire la 
postarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor la 
grădinițe şi îi solicită să informeze corect brașovenii, să precizeze de ce s-a 
retras punctul de pe ordinea de zi și când va avea loc dezbaterea publică. 

Domnul Primar -  Allen Coliban: „Să le luăm pe rând: la primul punct, 
salut inițiativa, vă răspund sau vă reaminesc că există ABMEE care joacă 
acest rol de manager energetic al Municipiului Brașov, este o asociație în 
care suntem parte și cu care avem o colaborare foarte bună și care are câteva 
proiecte pe finanțări nerambursabile, proiecte care își propun inclusiv 
îmbunătățirea iluminatului public din zona Brașov, atât în zona centrală, cât 
și în rest, iar pe zona centrală să ne uităm la felul în care avem acest iluminat 
arhitectural pe obiectivele importante ale Brașovului. Mă bucură propunerea, 
aștept și forma scrisă, înțeleg că ați pregătit o adresă pentru a o înainta 
ABMEE-ului, pentru a ține cont și de acest obiectiv să fie inclus pe lista 
celor care vor beneficia de iluminat arhitectural. Ce vă propun este că, în 
măsura în care vă interesează aceste discuții, și o să-i și rog să fiți convocată 
când ajungem la subiectul acesta al iluminatului arhitectural, și să fie parte 
dintr-un demers mai larg care deja este început, astfel încât să nu avem 
decizii sau intervenții punctuale, ci să gândim iluminat arhitectural per 
ansamblu la nivelul Municipiului Brașov. 

Legat de decizia iluminării Primăriei în diverse culori, vă spun că este 
furnizorul de servicii care a făcut acest joc de lumini, joc de lumini pe care îl 
avem, de altfel, în fiecare seară, au fost situații în care am decis în mod 
expres să iluminăm într-o anumită gamă, într-o anumită paletă de culori, de 
pildă de Ziua Națională am avut tricolorul pe două laturi ale Primăriei, avem 
acest iluminat în culori în fiecare seară, nu cred că a fost o decizie sau o 
iluminare expresă într-o anumită culoare cea la care faceți referire. Am văzut 
și eu pozele în mediul online, cred că vorbim de felul în care furnizorul de 
servicii a ales sau a variat schema de culori în diverse zile.”  

Domnul Primar - Allen Coliban adaugă că a luat notă de propunerea de 
a avea aceste informări, cu privire la comisiile tehnice și de circulație şi 
precizează că acestea sunt deschise şi se poate participa la dezbateri. 

D-na Viceprimar - Flavia Ramona Boghiu-Samoilă: „Da, legat de 
regulamentul de modificare al creșelor…când spun grupul de lucru mă refer 
la consilierii care au fost, și anume domnul Vătavu, doamna Diaconu, 
doamna Beatrice Moraru și doamna Miruna Gerea, apoi legat de faptul că 
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reglementările intră în vigoare din momentul în care se aprobă de către 
Consiliul Local, este un fapt atât de evident, încât n-am crezut că trebuie să 
vi-l menționez. 

Legat de solicitarea de a scoate postarea, îmi cer scuze, aici nu o să intru 
în discuția Poliției Internetului, apoi spuneați de ce s-a retras punctul de pe 
ordinea de zi. Înțeleg că în mandatul trecut, atunci când s-au aprobat 
regulamentul, nu a fost supus consultării publice, deși ar fi trebuit, dvs știți, 
că ați făcut parte și în mandatul anterior, de aceea am considerat că acum, 
chiar dacă este vorba doar de modificări, el trebuie și este mai bine să stea, 
să fie supus și dezbaterii publice. Așadar a fost retras de pe ordinea de zi 
urmează să fie supus consultării și apoi să intre iar spre dezbatere și vot.    

D-ra consilier Crivineanu Alexandra o întreabă pe d-na Viceprimar 
dacă şi-a dat seama că este necesară o dezbatere publică după ce a fost 
publicat pe ordinea de zi, iar d-na Viceprimar precizează că până la 
momentul la care se aprobă ordinea de zi a ședinței, inițiatorul poate să 
decidă să retragă orice proiect de pe ordinea de zi,  iar chestionarul acela nu 
a avut obiectivul de a se substitui unei consultări publice, ci de a aduna 
informații relevante, așa cum s-a primit de la peste 1000 de brașoveni. 

Doamna consilier - Pamela Diaconu: „Interpelarea mea vizează faptul 
că am participat la ședința legată de bugetul Direcției de Asistență Socială, și 
la momentul la care s-a discutat pe fiecare punct în parte, am pus problema 
faptului că anul trecut a intrat în vigoare Legea nr. 35/2020, și că avem un 
cadru legal care ne dă posibilitatea să oferim niște ajutoare financiare pentru 
fiecare copil de vârstă preșcolară, care nu este înscris la creșă sau grădiniță. 
Având în vedere că mi s-a explicat că acea proiecție a bugetului pentru anul 
în curs nu a avut în vedere și o bugetare cu privire la alocarea unor fonduri 
cu această destinație, eu vă solicit respectuos ca prin Direcția de Asistență 
Socială să asigurați ducerea la îndeplinire a Hotărârii de Consiliu Local 248 
din 29.05.2020, în sensul de a cuprinde în bugetul de venituri și cheltuieli al 
Direcției de Asistență Socială Brașov și a unor fonduri cu această destinație. 
Cred că acest lucru ar reprezenta o soluție, având în vedere că s-a tot pus 
problema lipsei locurilor disponibile la creșe și identificarea unor soluții 
punctual pe această problemă și cred că oferirea unui astfel de ajutor 
financiar pentru care repet, există cadru legal, ar reprezenta o soluție la 
aceste pronbleme. Mulțumesc!”  

Domnul Primar - Allen Coliban: „Vă mulțumesc pentru propunere! 
Studiind H.C.L. ul 248 din 2020, uitându-ne mai atent la felul în care sunt 
ordonate articolele, observăm la articolul 5 desemnarea persoanelor care pot 
exercita profesia de bonă. Mai mult, avem o trimitere în H.C.L. la condițiile 
prevăzute de art. 67 din Legea nr. 167 din 2014 care practic restrânge sau 
impune acestor bone să aibă PFA. Bona este acea persoană fizică… să fie și 
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calificată, să desfășoare și servicii de îngriire și supraveghere și care să aibă 
și PFA. Din evaluarea făcută, există maxim două persoane în Brașov care să 
îndeplinească aceste criterii. Cred că avem nevoie de aceste măsuri, de a 
oferi ajutor financiar pentru plata serviciilor de bonă, cred că ar trebui să ne 
uităm atent la felul în care este elaborată H.C.L. nr. 248 și felul în care am 
putea veni cu îmbunătățiri, astfel încât să facem cadrul acesta aplicabil. Din 
analiza și din informațiile pe care le-am primit, la ora actuală el nu este 
aplicabil decât pentru aceste două persoane care au și PFA și calificări de 
bonă. Haideți să facem un grup de lucru pe acest subiect, și să facem o 
analiză în primul rând legislativă, să vedem cum putem modifica 248, și 
putem discuta, evident, în timpul dezbaterilor pe buget, care sunt niște 
dezbateri încă în plină desfășurare, a fost doar prima rundă în care am avut 
discuțiile cu D.A.S.-ul, să vedem și cum, prindem și sumele necesare”.  

D-na Viceprimar - Flavia-Ramona Boghiu-Samoilă: „În regulă! 
Eventual, ce am putea să facem având în vedere că avem cadrul care 
reglementează, se poate deschide linie bugetară, și în funcție de numărul de 
solicitări, înțeleg că anul trecut problema a fost lipsa bonelor care să 
întrunească toate condițiile, dar nu cred că este o problemă să deschidem 
linie bugetară pentru asta”.  

Doamna consilier -  Pamela Diaconu: „Asta cred că ar trebui să se 
întâmple, mai ales că există acest cadru legal și am văzut chiar zilele trecute 
în presă faptul că există un operator economic care ar putea presta astfel de 
servicii, în sensul că a angajat 27 de brașovence care să presteze prin 
intermediul acestei firme aceste servicii, ceea ce ar putea fi un punct de 
pornire. Mulțumesc!” 
 

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

 
Aprobarea ordinii de zi 

 
        Se supune la vot ordinea de zi cu 74 de puncte înscrise pe ordinea de 
zi, un punct retras (pc. 8) şi se aprobă cu unanimitate. 
 

Se supun la vot punctele de pe ordinea de zi suplimentară. 
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(1) PUNCTUL  75 
 
Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 7 din 27.01.2021 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 (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 

(2) PUNCTUL  76 
 
Proiect de hotărâre privind încheierea convenției de furnizare servicii de 
certificare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru personalul 
contractual al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu 
public aflat sub autoritatea Consiliului Local 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 (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 

 
                                              ORDINEA  DE  ZI     

 
 PUNCTUL 1 
 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov, 
aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019, republicată. 
 
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 (25 de voturi pentru 
şi o neparticipare). 
 

 PUNCTUL 2 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de avizare a 
cererilor de organizare a adunărilor publice. 

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

Proiect de hotărâre 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. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 

 
 
 PUNCTUL 4 
 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462 
din 31.07.2019, republicată privind aprobarea Regulamentului - cadru de 
aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi 
terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi 
terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul 
Municipiului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 
                                                       PUNCTUL 5       
                                 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 
ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul 
sau reşedinţa pe raza Municipiului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4,  
comisia 5 a avizat negativ, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
(25 de voturi pentru şi o neparticipare). 
 

PUNCTUL 6 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului Asistență Socială Comunitară. 
               
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
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PUNCTUL 7 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al 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 (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 
 

PUNCTUL 8 - RETRAS 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înscriere, 
departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului 
Public de Administrare Creșe Brașov. 

 
PUNCTUL 9 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute persoanelor fizice 
şi/sau juridice pentru ocuparea temporară a terenului neamenajat aferent 
Centrului de agrement şi divertisment Poiana Braşov, conform anexei. 
               
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 10 
 
Proiect de hotărâre privind procedura de selecţie, în vederea propunerii de 
membri pentru Consiliul de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L. 
                 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6,  
s-au făcut propunerile în plenul ședinței de numire a celor 3 membri, 
respectiv dl. Viceprimar Rusu Sebastian-Mihai; d-na Viceprimar Boghiu-
Samoilă Flavia-Ramona și d-na Dincă Liliana, iar în urma votului a fost 
aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o neparticipare).  
 

PUNCTUL 11 
 
Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 20/2021 privind prezentarea propunerii, în Adunarea 
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Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru 
Consiliul de Administraţie al societăţii. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, iar 
comisiile 5 şi 6 au avut amendamente astfel: comisia 5 a avizat cu următorul 
amendament : „art1 (1) se aprobă structura Consiliului de Administraţie al 
S.C. RIAL S.R.L., ce va fi format din 3 membri, dintre care un reprezentant 
al autorităţii publice tutelare. 
(2) se aprobă nominalizarera a trei candidaţi, respectiv, Gheorghe Alexandru 
– Cosmin, Cojocea Roxana şi Oprea Maria, ca propuneri ale UAT Mun. Bv. 
pentru funcţia de administratorii provizorii ai S.C. RIAL S.R.L 
Art 2 (1) se împuternicesc reprezentaţii UAT Mun. Bv. în Adunarea 
Generală a Asociaţilor S.C. RIAL S.R.L, desemnaţi conf. HCL 531/2020 să 
prezinte propunerile de candidaţi pentru funcţia de administrator provizoriu 
în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. RIAL S.R.L. 
(2) durtata mandatului membrilor provizorii din Consiliului de Administraţie 
al S.C. RIAL S.R.L. este de patru luni începând cu data numirii acestora în 
adunarea generală, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până 
la maxim 6 luni” 
Art. 3. Se împuternicesc reprezentanţii U.A.T. Municipiul Braşov în 
Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L., desemnaţi 
conform H.C.L. nr. 531/2020, să semneze în formă autentică actul 
constitutiv al S.C. RIAL S.R.L.    
Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile 
Art. 3 din H.C.L. nr. 252/2018 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. 
RIAL S.R.L., republicată, precum și ale Art. 3 din H.C.L. nr. 833/2019, îşi 
încetează aplicabilitatea.  
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă 
Corporativă, reprezentanţii autorităţii publice tutelare în Adunarea Generală 
a Asociaţilor societăţii comerciale RIAL S.R.L. şi societatea comercială 
RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri., iar  
COMISIA 6  -  a avizat cu următorul amendament : „art1 (1) se aprobă 
structura Consiliului de Administraţie al S.C. RIAL S.R.L., ce va fi format 
din 3 membri, dintre care un reprezentant al autorităţii publice tutelare 
(2) se aprobă nominalizarera a trei candidaţi, respectiv, Gheorghe Alexandru 
– Cosmin, Cojocea Roxana şi Oprea Maria, ca propuneri ale UAT Mun. Bv. 
pentru funcţia de administratorii provizorii ai S.C. RIAL S.R.L 
Art 2 (1) se împuternicesc reprezentaţii UAT Mun. Bv. în Adunarea 
Generală a Asociaţilor S.C. RIAL S.R.L, desemnaţi conf. HCL 531/2020 să 
prezinte propunerile de candidaţi pentru funcţia de administrator provizoriu 
în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. RIAL S.R.L. 
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(2) durtata mandatului membrilor provizorii din Consiliului de Administraţie 
al S.C. RIAL S.R.L. este de patru luni începând cu data numirii acestora în 
adunarea generală, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până 
la maxim 6 luni”. 
 
Conform amendamentului  Comisiei de specialitate nr. 5 care a apreciat că 
este necesar ca îndreptarea erorii materiale să aibă în vedere întregul text al 
H.C.L. nr. 20/2021 și care a fost votat cu unanimitate, iar amendamentul 
comisiei de specialitate nr. 6, cu privire la art. 1 și 2 din hotărârea mai sus 
menționată, a fost completat cu amendamentul comisiei de specialitate nr. 5 
la care s-a adăugat textul referitor la art. 3, 4 și 5 din hotărâre, iar în urma 
votului proiect de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru 
şi o neparticipare). 

 
PUNCTUL 12 

 
Proiect de hotărâre privind Acordul de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală 
(PDL). 
 
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). 
 
 

PUNCTUL 13 
 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a mijloacelor de transport și 
a echipamentelor conexe achiziționate în cadrul proiectului ”Achiziție 
mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, 
Sibiu, Slatina, Suceava” cod SMIS 127865. 
 
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). 
                

PUNCTUL 14 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
209/2020 privind darea în administrare a mijloacelor de transport și a 
echipamentelor conexe achiziționate în cadrul proiectului ”Achiziţie a 32 de 
autobuze electrice şi 20 de autobuze articulate electric-hibrid”. 
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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). 
 

PUNCTUL 15 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 414/2018, republicată, 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 (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 
 

PUNCTUL 16 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 570/2018, republicată,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 (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 

 
PUNCTUL 17 

 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 91/2019, republicată, 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 



 13 

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 (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 

PUNCTUL 18 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Amenajări în 
vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Grădinița cu program 
prelungit nr. 22”. 
                
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 
 

PUNCTUL 19 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Amenajări în 
vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Grădinița cu program 
prelungit nr. 23”. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 

PUNCTUL 20 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Amenajări în 
vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Grădinița cu program 
prelungit nr. 25”. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
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PUNCTUL 21 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local 
nr. 347 din 11.07.2014, republicată, privind aprobarea documentației și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții 
“RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar 
comisia 2 a avizat cu amendamentul bazat pe raportul de specialitate având 
ca subiect reducerea valorii totale din devizul general pentru lucrările rămase 
de executat la podul Fartec de la 24.096.624,64 lei la 21.319.784,06 lei care 
a fost votat cu unanimitate, iar în urma votului proiectul de hotărâre a fost 
aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o neparticipare). 
 
 

PUNCTUL 22 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
1760/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
donat de Grigore Cristian-Adrian și Grigore Cristina-Valentina. 
 
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 23 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
1436/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului 
donat de Albert-Ani Dan. 
 
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 24 
 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 18/20 din terenul înscris în C.F. nr. 121237 Brașov, nr. 
cad. 121237. 
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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 două 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 25 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161534 Brașov, nr. cad. 161534. 
 
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 două 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 26 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167746 Brașov, nr. cad. 167746. 
 
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 două 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 27 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168222 Brașov, nr. cad. 168222.  
                 
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 o 
neparticipare). 
 

PUNCTUL 28 
 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 19/20 din terenul înscris în C.F. nr. 122023 Brașov, nr. 
cad. 122023. 
                
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 două 
neparticipări). 
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PUNCTUL 29 
 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a cotei de 19/20 din terenul înscris în C.F. nr. 142538 Brașov, nr. 
cad. 142538. 
 
 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 două 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 30 
 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168735 Brașov, nr. cad. 168735. 
                
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 două 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 31 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168738 Brașov, nr. cad. 168738. 
 
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 două 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 32 
 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168743 Brașov, nr. cad. 168743. 
                
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 două 
neparticipări). 
 
  

PUNCTUL 33 
 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168596 Brașov, nr. cad. 168596. 
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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 două 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 34 
 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168740 Brașov, nr. cad. 168740. 
                
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 o 
neparticipare). 
 

PUNCTUL 35 
 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenurilor din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3. 
 
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 două 
neparticipări). 

 
PUNCTUL 36 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția 
de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 3, ap. 3, 
deținut de către Dănilă Mircea Adrian și soția. 
 
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). 
 
 

PUNCTUL 37 
 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția 
de înstrăinare a imobilelor situate în Braşov, str. Piața Sfatului nr. 12, 
apartamentele nr. 2, 3, 6, 8, 9, deţinute de către S.C. ROCCA CAPITAL 
S.R.L. 
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 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). 
 

PUNCTUL 38 
 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția 
de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. George Barițiu nr. 4, ap. 9, 
detinut de către Smocot-Eminovici Silviu. 
                
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). 

 
PUNCTUL 39 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția 
de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, ap. 2, 
înscris în C.F. nr. 148129-C1-U2 Brașov, deţinut de către Dițescu Dan și 
Dițescu Paraschiva. 
 
 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). 
 

PUNCTUL 40 
 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția 
de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Castelului, nr. 
54, ap. 5, deținut de către Gugu Mihaela-Viorica. 

 
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). 

PUNCTUL 41 
 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția 
de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Mureșenilor nr. 
15, et. I, ap. 8, deţinut de către Fortuna Romano. 
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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). 
 

PUNCTUL 42 
 

Proiect de hotărâre  privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilelor situate în Braşov, Poiana Braşov str. Drumul Sulinar 
f.n., deţinute de către Grigore Cristian Adrian. 
                
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). 
 

PUNCTUL 43 
 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Braşov în Comisia de evaluare a ofertelor privind închirierea 
prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă 
destinaţie aflate în proprietatea Municipiului Brașov, date în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L. 
 
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). 
 

PUNCTUL 44 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 5 la contractul de 
concesiune nr. 950 din 09.07.2010 modificat prin acte adiționale, privind 
cabinetul medical situat în Brașov, str. Bronzului, nr. 7. 
 
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). 

PUNCTUL 45 
 

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 27 din 
24.02.2006, modificat și completat prin acte adiționale, având ca obiect 
exploatarea spațiului cu destinația cabinet medical, situat în Brașov, str. 
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General Mociulschi, nr. 1, bl. 345, în suprafață totală formată din suma 
43,99 m.p. și 25, 90 m.p. 
 
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). 
 

PUNCTUL 46 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 28 din 
24.02.2006, modificat și completat prin acte adiționale, având ca obiect 
exploatarea spațiului cu destinația cabinet medical, situat în Brașov, str. 
General Mociulschi, nr. 1, bl. 345, în suprafață totală de 49,44 m.p. 
                 
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). 
 

PUNCTUL 47 
 

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 29 din 
24.02.2006, modificat și completat prin acte adiționale, având ca obiect 
exploatarea spațiului cu destinația cabinet medical, situat în Brașov, str. 
General Mociulschi, nr. 1, bl. 345, în suprafață totală de 66,20 m.p. 
 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 două 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 48 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la contractul de 
concesiune f.n. din 25.02.1993 având ca obiect terenul situat în Brașov, str. 
Mihail Kogălniceanu nr.19, aferent imobilului construcție C5 spațiul 24. 
               
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 două 
neparticipări). 

PUNCTUL 49 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la 
contractul de concesiune f.n. din 25.02.1993 privind terenul situat în Brașov, 
str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, aferent imobilului construcție C5 spațiul 16, 
identificat prin C.F. nr. 100699-C1-U12 Brașov. 
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 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 două 
neparticipări . 
 

PUNCTUL 50 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de 
concesiune nr. 72 din 09.06.1999 având ca obiect “încredințarea directă a 
terenului situat în str. Horea nr. 51 B, în vederea extinderii construcției 
existente”. 
 
 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 două 
neparticipări ). 
 

PUNCTUL 51 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de 
concesiune nr. 20 din 16.02.2006 modificat cu actele adiţionale nr. 
1/17.09.2009 și nr. 2/08.12.2016, având ca obiect terenul situat în Brașov, 
str. Alexandru Ioan Cuza nr. 6, în suprafață de 16,37 m.p., înscris în C.F. nr. 
108031 Brașov, [C.F. vechi 7448, nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/18]. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi două 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 52 
Proiect de hotărâre privind prelungire termen de valabilitate documentaţie 
“Actualizare P.U.G. Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 144/2011. 
 
 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 două 
neparticipări ). 
 

PUNCTUL 53 
 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat 
în Braşov, parcul Gheorghe Dima. 
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      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 
două neparticipări ). 
 

PUNCTUL 54 
 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat 
în Braşov,  str. Aluminiului 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 două 
neparticipări ). 
 

PUNCTUL 55 
 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat 
în Braşov,  str. Toporaşului nr. 29. 
 
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 două 
neparticipări). 
 

 
PUNCTUL 56 

 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Braşov,  str. Basarabiei nr. 33. 
 
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 două 
neparticipări). 
                 

 
PUNCTUL 57 

 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 
situate în Braşov,  str. Zizinului 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 două 
neparticipări ). 
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PUNCTUL 58 

 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat 
în Braşov,  str. Zizinului nr. 46. 
 
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 două 
neparticipări ). 

 
PUNCTUL 59 

 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului aferent 
Staţiei de reglare măsurare gaze naturale şi Spaţiului de refacere a capacităţii 
de muncă şi instruire profesională situat în Poiana Braşov, str. Poiana Ruia 
nr. 5 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 două 
neparticipări ). 

 
 

PUNCTUL 60 
 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului strada Griviţei. 
                
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 două 
neparticipări ). 

 
 
 

PUNCTUL 61 
 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului situat în Braşov - strada Nicovalei - tronson I. 
 
 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 două 
neparticipări ). 
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PUNCTUL 62 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului - strada Timiş Triaj - tonson1. 
 
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 două 
neparticipări ). 
 

 
PUNCTUL 63 

 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului - strada Timiş Triaj - 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 (24 de voturi pentru şi două 
neparticipări ). 

 
 

PUNCTUL 64 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului - strada Timiş - Triaj - tronson 3. 
                
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 două 
neparticipări ). 
 
 

 
PUNCTUL 65 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului - strada Fânarului. 
                
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 două 
neparticipări ). 
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PUNCTUL 66 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului strada Aurelian. 
 
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 două 
neparticipări ). 

 
PUNCTUL 67 

Proiect de hotărâre privind trecerea imobilelor situate în Braşov - Centru 
Civic, din domeniul privat al Municipiului Braşov în domeniul public al 
Municipiului 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 (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 

 
PUNCTUL 68 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 467 
din 20.08.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” 
S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Complex multifuncțional 
- Sala polivalentă, municipiul Brașov, județul 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 (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 

 
PUNCTUL 69 

 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 338 
din 30.06.2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. 13 Decembrie nr. 100. 
 
 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 70 

 
Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 51/2021 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 (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 

 
PUNCTUL 71 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Fundaţiei Monumentelor 
Istorice Braşov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, în 
plenul ședinței ordinare a Consiliului Local s-au făcut propunerile cu privire 
la desemnarea în calitate de membri în Consiliul Director al Fundației 
Monumentelor Istorice Brașov a domnilor consilieri locali: Bart Bogdan-
Dragoș în calitate de președinte și domnii Vătavu Valeriu și Pușcașu 
Alexandru-Claudiu în calitate de membri, iar în urma votului proiectul a fost 
aprobat cu 23 de voturi pentru, o abţinere – d-na Stancu Raluca – Maria şi 
două neparticipări. 
  

 
 

PUNCTUL 72 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției Civile încheiate între 
Municipiul Brașov și S.C. INSIGRA S.R.L. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi două 
neparticipări). 
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PUNCTUL 73 
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru 
cauză de utilitate publică privind imobilele situate în Brașov - zona Ștefan 
Baciu - 1 Decembrie 1918 - Ioan Socec. 
 
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 două 
neparticipări). 
 
 

PUNCTUL 74 
 

Informare privind actualizarea programului de transport. 
 

 
 
      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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