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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 
25  martie  2021 

 
 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 25 martie 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, 
(lipseşte d-na consilier local Vercerdi Cristina - Agnes, întrucât îi încetează 
mandatul de consilier local) şi 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 ordinare  din data de 
24 februarie 2021, precum şi al şedinţelor de îndată din 05 martie 2021 

şi 12 martie 2021 
 
 

 În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesului-verbal al 
şedinţei ordinare  din data de 24 februarie 2021, precum şi al şedinţelor de 
îndată din 05 martie 2021 şi 12 martie 2021, care se aprobă cu 
unanimitate (23 voturi pentru şi trei neparticipări). 
 

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

Aprobarea ordinii de zi 
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           Se supune la vot ordinea de zi cu 63 de puncte înscrise pe ordinea de 
zi, un punct retras (pc. 21) şi se aprobă cu unanimitate (24 voturi pentru şi 
două neparticipari). 
 

Domnul consilier local -  Pătraşcu Lucian precizează că  au trecut 
 55 de zile de când a cerut nişte materiale în scris, astăzi  a primit materialul  
cu privire la faţade, mai aşteaptă încă două materiale şi cere urgentarea 
acestora. 

 Domnul consilier solicită totodată şi răspunsul şefului de la Poliţia 
Locală cu privire la organizarea examenului care avut loc la acestă instituţie. 

 
Domnul Primar - Allen Coliban precizează că cele două  hârtii, 

plus răspunsul şefului Poliţiei Local vor fi puse la dispoziţia d-lui Pătraşcu 
Lucian, iar răspunsul solicitat va fi distribuit tuturor consilierilor locali. 

 
 D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra-Ioana precizează că 

a cerut acum câteva şedinţe, ca toţi consilierii locali să primească atât 
ordinea de zi a comisiilor de specialitate (comisia de circulaţie şi comisia de 
urbanism) cât şi concluziile şedinţelor care ar trebui să fie transmise pe        
e-mail … „aţi comunicat acum ceva timp, faptul că această comisie este 
formată şi din  trei membri numiţi prin dispoziţie de primar. Sigur i-aţi 
enumerat, după care aţi revenit şi aţi spus că reprezentantul Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Kronstadt, are statut de invitat permanent, ceea ce 
înseamnă că nu poate participa la vot. Deci, iniţial ne-aţi informat cu privire 
la faptul că are statut de membru, putea vota; acum are statut de invitat 
permanent - la câteva zile aţi revenit cu această informaţie. 

Aş vrea să ştiu, de ce are acest statut şi nu poate vota. Totuşi vorbim 
de regia care administrează fondul forestier. Eu zic, conform legii, are un 
cuvânt greu de spus…” 

 
Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai precizează că va 

comunica ordinea de zi a comisiei de circulaţie. 
 

D-na Viceprimar - Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona:“ La Comisia 
tehnică de urbanism şi arhitectură, îmi permit eu să răspund fiind vorba de 
Direcţia Arhitect-şef care este în atribuţiile mele, aşa cum ştiţi prin 
regulamentul votat anul trecut, componenţa comisiei  este strict tehnică; a 
fost depolitizată, astfel că consilieri locali nu mai fac parte din comisie. 

Nu îmi amintesc să ne fi solicitat să primiţi ordinea de zi...“ 
D-ra consilier local -  Crivineanu Alexandra-Ioana:“Este publică 

declaraţia mea, în plen!” 
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D-na Viceprimar - Boghiu-Samoilă Flavia-Ramona: “În regulă, 
urmează să o primiţi. Mă voi asigura că secretariatul comisiei, o va trimite.” 

 
D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra-Ioana: “De 

asemenea, este publică şi declaraţia  domnului Primar, răspunsul la această 
interpelare a mea, acum două săptămâni. Spunea că chiar dacă nu facem 
parte din comisiile respective, aţi spus şi dumneavoastră, au fost depolitizate, 
avem tot dreptul să participăm la ele, şi să fim în cunoştinţă de cauză cu 
privire la punctele de pe ordinea de zi.” 

 
Domnul Primar - Allen Coliban precizează că va trimite în scris şi 

componenţa şi reaminteşte că este o comisie fondată pe un regulament, votat 
în consiliul local; o comisie care ia decizii doar în măsura fundamentării 
unui proiect; proiect care va reveni în consiliul local pentru aprobare. S-a 
primit un număr foarte mare de C.V.-uri şi de solicitări de a fi parte din 
această comisie, prin urmare, există oricând loc la dialog instituţional, atât 
cu Regia Pădurilor Kronstadt, cu Agenţia pentru Protecţia Mediului, cu 
Garda de Mediu, cu Ministerul Mediului, cu Agenţia Naţională pentru Arii 
Protejate,  astfel, rolul comisiei este să preia, să creeze un dialog instituţional 
şi să poarte acest dialog în procesul de fundamentare şi elaborare a 
propunerii de parc natural. 

 
Se supun la vot punctele de pe ordinea de zi suplimentară. 

 
 
 

(1) PUNCTUL  64 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de 
consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare, inclusiv în justiție (la fond și 
în toate căile de atac, ordinare și/sau extraordinare, în fața oricărei instanțe 
de judecată, de contencios constituțional sau europene, independent de 
strămutările intervenite și de calitatea procesuală) pentru apărarea intereselor 
Municipiului Braşov, Primarului Municipiului Brașov și/sau ale Consiliului 
Local al Municipiului Brașov, în litigiile în domeniul urbanismului și 
construcțiilor, inclusiv al autorizațiilor de construire. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru, o 
neparticipare - d-na Diaconu Pamela – Maria anunţă că nu participă la vot şi 
încă trei neparticipări). 
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(2) PUNCTUL  65 

Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consultanţă juridică, 
în vederea redactării unei analize juridice și prelitigioase pentru identificarea 
demersurile legale care se impun a fi parcurse în legătură cu statutul și 
procedurile de închidere/funcționare a depozitelor de deșeuri istorice și în uz 
care deservesc Municipiul Brașov în scopul evitării sancțiunilor de mediu. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru, o 
neparticipare - d-na Diaconu Pamela – Maria anunţă că nu participă la vot şi 
încă trei neparticipări). 

 

(3) PUNCTUL  66 
Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consultanţă, asistenţă 
juridică şi reprezentare, inclusiv în justiție, în vederea organizării, 
reorganizării și asigurării funcționării integrate a serviciului public de 
salubrizare pe raza Municipiului Brașov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (22 de voturi pentru, o 
neparticipare - d-na Diaconu Pamela – Maria anunţă că nu participă la vot şi 
încă trei neparticipări). 
                                   

ORDINEA  DE  ZI 
 
 PUNCTUL 1 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Vecerdi Cristina- 
Agnes, ca urmare a demisiei. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 
 

 
 PUNCTUL 2 

Proiect de hotărâre privind derularea prin Municipiul Braşov a “Programului 
pentru şcoli al României” - an şcolar 2021 - 2022. 
 
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 3 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 
Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov pentru anul 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 (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 

  
 PUNCTUL 4 

Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale disponibile situate 
în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144. 
 
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 5 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul pe 
drumurile forestiere aflate în fondul forestier proprietate publică a 
Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor 
Kronstadt R.A., în scopul practicării de activități sportive, de recreere și 
turism. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3, 4, 5 şi 
6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru şi o 
neparticipare). 

 
 PUNCTUL 6 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 
28.01.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
Teatrului pentru Copii “Arlechino” Brașov, republicată. 
  
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 7 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă 
destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 4. 
 
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 8 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă 
destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Ciceu, nr. 3, sc. C, ap. 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 (24 de voturi pentru şi două 
neparticipări). 

 
PUNCTUL 9 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Zizinului, nr. 2, bl. 
40, sc. C, ap. 10. 

  
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 10 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 58, ap. 13. 
 
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 11 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Gheorghe Barițiu, 
nr. 9, ap. 4. 

  
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 12 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Fanionului, nr. 29, 
bl. 5A, ap. 79. 
 
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 13 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Ecaterina Varga, 
nr. 24, ap. 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 (24 de voturi pentru şi două 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 14 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, Aleea Mimozei, nr. 7, 
bl. 81, sc. B, ap. 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 15 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri de 
inventar aflate în proprietatea Municipiului Brașov, către unităţile de 
învățământ și instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Brașov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5  şi 6, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru şi trei 
neparticipări). 
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PUNCTUL 16 
 

Raport privind evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor la 
nivelul Municipiului Braşov în anul 2020. 
 

Preşedinte al şedinţei - dl. consilier local Roşu Alexandru: “Am 
avut cu toţii raportul la dispoziţie. Nu este un punct supus votului, ca atare 
fiecare dintre noi şi consiliul local, va lua act de raportul prezentat.” 

 
Domnul Primar - Allen Coliban: “Aş vrea să clarific două aspecte 

detaliu pe aceste două puncte. Sunt convins că avem o unanimitate şi în 
dorinţa clarificate în detaliu, avem dorinţa în nevoia de a reforma unanimă, 
renova sistemul spitalicesc din Braşov în totalitatea sa. Sunt două proiecte 
cele pe care le aveţi pe ordinea de zi, la punctele nr. 17 şi 18. 

Primul dintre, dar de fapt al doilea ca numerotare, se referă la 
Spitalul Regional de Urgenţă Braşov, proiectul mare despre care se vorbeşte 
şi s-a vorbit mult în ultima perioadă, proiect care se referă la zona de paturi 
de urgenţă, 968 de paturi, va avea acest spital. Pe lângă acest spital, sunt 
necesare paturi diverse specialităţi, pentru tratamentul de durată. 

Din păcate implementarea Spitalului Regional de Urgenţă Braşov, ar 
presupune păstrarea unor clădiri, pe care le considerăm improprii, cum ar fi 
clădirea de la infecţioase sau cea de la pneumo şi este o prioritate să gândim 
şi faza a doua a acestui concept de medical-city, în zona Centurii Ocolitoare 
a Braşovului astfel încât, să grupăm în zona respectivă, tot ceea ce înseamnă 
medicină performantă şi clădiri de spital noi. 

Prin urmare, pentru punctul nr. 18, vorbim de formalizarea 
protocolului de colaborare între Consiliului Judeţean, Primăria Braşov  şi 
Ministerul Sănătăţii. Este un pas formal necesar, în demersul de a obţine 
finanţări din fonduri nerambursabile. Cum spuneam, este un pas formal care 
nu face decât să adauge la toate celelalte parteneriate şi acorduri semnate şi 
care rămân în vigoare, inclusiv, cu asociaţiile de profil. 

Cu privire la punctul nr. 17, există o oportunitate de finanţare a unui 
astfel de proiect din programul naţional de rezilienţă şi recuperare şi din nou 
venim cu un protocol cu Consiliul Judeţean Braşov, în măsura în care reuşim 
să finalizăm documentaţiile tehnice pentru acest obiectiv până la 31 
decembrie a.c., vom putea să aplicăm pentru a avea şi acest proiect parte din 
faza a doua a acestui concept de medical-city. 

Prin urmare, astăzi aveţi supuse votului cele două protocoale de 
colaborare.Vă mulţumesc!” 
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 PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Spital Clinic de Boli Infecțiose și 
Pneumoftiziologie Brașov”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 4  şi 5, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi două 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare în vederea 
realizării obiectivului de investiții ”Spitalul Regional de Urgență Brașov”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 4  şi 5, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi două 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 19 

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul 
Brașov și Comitetul Olimpic și Sportiv Român în vederea implementării 
unor proiecte și campanii de sprijinire și dezvoltare a sportului românesc. 
 
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 două 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 20 
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și procedurii de organizare și 
desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar 
vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de conducere de director al 
instituţiilor şi serviciilor publice care funcţionează sub autoritatea 
Consiliului Local Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi două 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 21 - RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 la 
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de 
Călători nr. 1/2018. 
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PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 159/2008, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim 
de închiriere, în Municipiul Braşov. 

 
 PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare 
iluminat pârtie schi Lupului și Drumul Albastru-Poiana Brașov”. 

 
           Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian - Mihai:“Vizavi de discuţiile 
pe care le-am avut şi cu colegii, pentru iluminarea acestor doua pârtii, vreau 
să vă aduc la cunoştinţă faptul că, avem în calcul modernizarea domeniului 
schiabil existent şi că este un proiect mai amplu, aceştia fiind primii paşi pe 
care îi facem în această direcţie. Vom vrea să creăm unele legături între 
pârtiile deja existente, să îmbunătăţim pârtiile, să facem un nou traseu de 
schi în zona Kanzel. Vom face îmbunătăţiri în partea superioară a pârtiei 
Lupului, vom face o pistă de legătura între teleschiul Stadion şi staţia 
inferioară de la telescaunul de pe Lupului. Aici vom avea o instalaţia  nouă  
de transport pe cablu, va fi o instalaţie de telescaun care va deservi Kanzel. 
Pentru a folosi mai bine pârtiile de schi din partea superioară, vom  propune 
construirea acestei instalaţii de telescaun, între malul sudic al lacului de 
acumulare Ruia şi zona staţiei superioare a teleschiului - Kenzel. Apoi vom 
avea instalaţie de telescaun, care să deservească Drumul roşu. Vom face 
instalaţiile acestea de nocturnă şi vom veni în completarea celor existente cu 
realizarea unor instalaţii de nocturnă pe ambele părţi ale pârtiei, sub teleferic 
fiind cea mai bună pârtie folosită până acum în competiţiile pe care le-am 
avut şi această instalaţie de iluminat va fi proiectată conform standardelor 
impuse de F.I.S., ca nivel de iluminare, pentru a putea găzdui competiţii 
televizate, la nivel internaţional de schi, în regim nocturn. 

Cam aceasta este pe scurt  Nu vă citesc mai mult, pentru că sunt mult 
mai multe detalii pe care vi le pot da, dar acesta este prim pas pe care îl 
facem în modernizarea domeniului schiabil în Poiana Braşov. 

 
Domnul Primar - Allen Coliban adaugă că, toate cele spuse de dl. 

Viceprimar şi toate detaliile respective - sunt parte a unei proceduri de 
atribuire pentru un studiu de fezabilitate, care se trateze cadru larg al 
modernizării domeniului schiabil actual, în perspectiva aceasta  - investiţia 
în dicuţie, de fapt, aprobarea studiului de fezabilitate, aferent acestei 
investiţii, ajută la operaţionalizarea unei părţi a domeniului schiabil, care 
este mai puţin folosită. 
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Domnul consilier - Pătraşcu Lucian întreabă dacă s-au făcut  
modificările stabilite  în Comisia economică cu privire la Regulamentul de 
taxi la punctul nr. 22. 

Preşedinte al şedinţei - dl. consilier local Roşu Alexandru: “În 
Comisia juridică, noi am verificat, înainte de şedinţă exact ceea ce s-a 
discutat la Comisia economică. Au fost evidenţiate modificările respective 
direct în proiectul iniţiat şi semnat. 

În măsura în care aveţi nevoie de suplimentare, putem să lăsăm 
punctul acesta la ordinea de zi, ca să verificaţi efectiv. 

Eu personal m-am uitat şi sunt modificările respective...” 
 
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian: “Noi am făcut ieri un 

amendament în Comisia economică; ne-am spus părerea fiecare în parte şi a 
rămas că cei care se ocupă de scrierea acestui proiect de hotărâre, să facă 
modificările solicitate “ 

 
Preşedinte al şedinţei - dl. consilier local Roşu Alexandru: “Ceea 

ce pot să vă confirm, este că în urma discuţiilor din comisiile de specialitate 
ieri, colegii de la Direcţia Tehnică au preluat tot ceea ce s-a discutat în 
Comisia economică, cât şi în comisia juridică raportat la aceste aspecte şi a 
fost modificat proiectul iar la rugămintea noastră, din Comisia juridică,  
pentru a putea să fie mai facilă verificarea în cursul acestei dimineţi, 
modificările respective, au fost evidenţiate cu  hide-line pentru a le putea 
urmări. Eu unul le-am văzut personal şi sunt. În măsura în care există nevoia 
unor colegi pentru a le verifica suplimentar, putem să lăsăm votul acesta mai 
încolo. Cum apreciaţi, dacă sunt discuţii, vă rog, să le spuneţi acum - pentru 
Punctul nr. 22.” 

 
Domnul Primar - Allen Coliban: “Pot să vă ofer o clarificare la 

punctul acesta, pentru că noi în Comisia economică, la care am luat parte, 
ne-am orientat... ne-am uitat  la art. 35, în partea de jos, articol 35 care se 
referea la prelungirea autorizaţiilor de taxi. În momentul în care au fost 
discuţiile în Comisia juridică, varianta de formulare propusă a fost să 
modificăm art. 18, astfel încât transportatorii să aibă licenţa aceasta, cu 
condiţia ca autovehiculul să nu fie depăşească 10 ani de la data fabricaţiei.  

Aceasta însemna că ceea ce s-a formulat în Comisia economică, ca în 
momentul autorizării, să nu se autorizezi mai mult decât cei 10 ani de la data 
fabricaţiei, este preluat în articolul respectiv. 

O să vă rog dacă pe formă... Pe fond cu siguranţă, toţi vrem să votăm 
acelaşi lucru. Pe formă, dacă este vreo problemă cu forma propusă în 
amendamentul de la Comisia juridică, o să vă rog să semnalaţi acest lucru. 
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Deci, art. 18, punctul nr. 3, are evidenţiată exact prevederea, 
obligaţia ca autovehiculul să aibă maxim 10 ani de la data fabricaţiei, pentru 
a funcţiona.” 

Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian: “Era vorba şi de art. 24 
- care văd că nu este modificat aici. La art. 24 spune punctul b, gradul de 
poluare maxim admis este Euro VI…” 

 
Domnul Primar - Allen Coliban: “Am chemat-o pe doamna 

Bărbuţoiu. Vă propun, dacă putem lăsa pentru clarificare...” 
 

Preşedinte al şedinţei - dl. consilier local Roşu Alexandru 
propune, cu acordul colegilor consilieri ca punctele nr. 22 şi 23, să fie votate 
la final. 

 PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 169741 Brașov, nr. cad. 169741. 
 
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. 159002 Brașov, nr. cad. 159002. 
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. 168944 Brașov, nr. cad. 168944. 
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. 130197 Brașov, nr. cad. 130197. 
 
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). 



 13 

 
 PUNCTUL 28 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 108934 Brașov, nr. cad. 108934. 

 
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 29 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 169732 Brașov, nr. cad. 169732. 
 
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 neexercitarea dreptului de preemțiune la intenția 
de înstrăinare a imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 3, ap.lotul 
VIII, înscris în CF nr.135906-C1-U14, nr. Cad.5124/8, detinut de Bâgiu 
Mihail-Marius, proprietar tabular. 
 
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 neexercitarea dreptului de preemțiune la intentia 
de înstrăinare a imobilului situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, 
ap.9, înscris în CF nr.127123-C1-U10 Braşov, nr.cadastral 127123-C1-U10, 
deținut de Vasilescu Verginia, proprietar tabular. 
 
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 32 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenția 
de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Republicii nr.2, 
ap.3 și 3/C pivniță, înscris în CF nr. 156976-C1-U9 Braşov și CF nr. 
156976-C1-U11 nr. Cad. 8772-C1-U5, Top: [(5252-5253)/1]/3 și cad. 8772-
C1-U3, top. [(5252-5253)/1]/a/3, deținut de Constantin Eugen, proprietar 
tabular. 
 
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 încheierea unui nou contract de concesiune 
directă pentru exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în 
Municipiul Brașov, str. General Mociulschi   nr. 1, bl. 345, de către S.C. 
MONDO HEALTH S.R.L. reprezentată de dr. Cernea Monica. 
 
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 încheierea unui nou contract de concesiune 
directă pentru exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în 
Municipiul Brașov, str. General Mociulschi   nr. 1, bl. 345, de către Cabinet 
medical individual de medicină de familie Dr. Cristian Liana, reprezentat de 
dr. Cristian Liana. 
 
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 35 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de 
concesiune nr. 25 din 21.02.2006 modificat prin actele adiționale nr. 
1/23.07.2007 și nr. 2/08.12.2016, având ca obiect terenul situat în Brașov, 
str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafață de 18,91 m.p., înscris în C.F.  nr. 143633 
Brașov (C.F. vechi: 48265), cu nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/3. 
 
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). 
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 PUNCTUL 36 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de 
dare în folosință gratuită (comodat) nr. 7/31395/19.03.2020, respectiv, a 
Actului adițional nr. 1 la Contractul de dare în folosință gratuită (comodat) 
nr. 8/31403/19.03.2020, încheiate în baza H.C.L. nr. 124/2020. 
 
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 două 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 37 

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul 
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri, situat în 
Brașov, str. Institutului nr. 35, către Federaţia Zonelor Metropolitane şi 
Aglomerărilor Urbane din România. 
 
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 38 

Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „P.U.Z. - Construire 
service autorizat Mercedes Benz și showroom vânzări autovehicule 
Mercedes Benz Certified, amenajări exterioare, împrejmuire, rețele și anexe 
tehnice în incintă, în Municipiul Braşov, Șoseaua Cristianului f.n.”, 
beneficiar: AUTOCLASS CENTER S.R.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru, un vot împotrivă şi două 
neparticipări. 
 

PUNCTUL 39 
Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentaţie 
“P.U.Z. Modificator UTR 49 Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 251/2012 şi 
prelungire termen de valabilitate cu H.C.L. nr. 184/2017. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2  şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru şi două 
neparticipări). 
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PUNCTUL 40 
Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 153/2015 privind 
aprobarea Regulamentului de bune practici privind măsuri concrete pentru 
controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări. 
 
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 41 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului teren 
situat în Braşov, str. Dacia nr. 69. 
. 
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 trei 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 42 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Brașov, str. Ion Rațiu 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 (23 de voturi pentru şi trei 
neparticipări). 

 
PUNCTUL 43 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Brașov,  str. Carpaților - str. Colonia Metrom 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 (23 de voturi pentru şi trei 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 44 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Brașov, La cele doua cruci (Junii Albiori). 
 
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 trei 
neparticipări). 
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PUNCTUL 45 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice imobil situat în 
Brașov, strada Curcanilor 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 (23 de voturi pentru şi trei 
neparticipări). 

 
PUNCTUL 46 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Brașov,  str. Traian Moșoiu 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 (23 de voturi pentru şi trei 
neparticipări). 

 
PUNCTUL 47 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice imobil situat în 
Brașov, str. Podragu 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 (23 de voturi pentru şi trei 
neparticipări). 
 
 

PUNCTUL 48 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Brașov,  str. Pajiștei nr. 61. 
 
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 trei 
neparticipări). 

 
 PUNCTUL 49 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice imobil situat în 
Brașov, Dealul Warte 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 (23 de voturi pentru şi trei 
neparticipări). 
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PUNCTUL 50 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice imobil situat în 
Brașov, str. Fântâniței 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 (23 de voturi pentru şi trei 
neparticipări). 

 
PUNCTUL 51 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Brașov, str. Podul Crețului 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 (23 de voturi pentru şi trei 
neparticipări). 

 
PUNCTUL 52 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Brașov, str. Piața Unirii 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 (23 de voturi pentru şi trei 
neparticipări). 

 
PUNCTUL 53 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice imobil Piața 
Unirii. 
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 trei 
neparticipări). 
 

PUNCTUL 54 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Brașov, str. Vasile Saftu 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 (23 de voturi pentru şi trei 
neparticipări). 
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PUNCTUL 55 
Proiect de hotărâre privind reglementare situație juridică imobil situat în 
Brașov, Coasta Prundului. 
 
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 trei 
neparticipări). 

 
            Domnul Primar - Allen Coliban: “Doream doar să vă subliniez, să 
aduc atenţiei faptul că pe lista aceasta se numără 12 din troiţele monument 
istoric ale Braşovului şi este primul pas de a putea interveni şi de a le pune 
în siguranţă, de a putea face  renovări şi intervenţii, pentru a putea să le 
aducem la gloria de odinioară. Vă mulţumesc!” 
 

 
PUNCTUL 56 

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
776/2020 - Reglementare situație juridică, revocare drept de administrare și 
alipire imobile situate în Brașov, zona Centrul Civic. 
 
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 dezmembrare imobil teren situat în Braşov str. 
Dobrogeanu Gherea   nr. 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 58 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Braşov, 
str. Timiş Triaj. 
 
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 59 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Braşov, 
str. Oltului 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 60 
Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului situat în Brașov, str. 
Hărmanului nr. 80. 
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 revocarea dreptului de administrare asupra unor 
imobile situate pe teritoriul UAT Hărman. 
 
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 62 

Raportul privind starea economică, socială şi de mediu în Municipiul Braşov 
în anul 2020. 
 

 
PUNCTUL 63 

Informare privind actualizarea programului de transport. 
 

Preşedinte al şedinţei - dl. consilier local Roşu Alexandru: “Am 
tot regăsit-o la ultimele şedinţe, având în vedere  modificările orarului de 
transport furnizat de Regia de Transport Public Braşov.” 
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              Revenire la punctele nr. 22 şi 23 
 
PUNCTUL 22 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 159/2008, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim 
de închiriere, în Municipiul Braşov. 

 
 PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare 
iluminat pârtie schi Lupului și Drumul Albastru-Poiana Brașov”. 
 

 
Punctul nr. 22 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), iar punctul nr. 23 avizat de comisiile de specialitate 
nr. 1, 2, 3, 4, 5  şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi pentru 
şi patru abţineri. 

           
 

Domnul Primar - Allen Coliban: “Foarte scurt, şi cred că în 
asentimentul dumneavoastră, aş vrea să le urez astăzi, de Ziua Poliţiei 
Române, La mulţi ani, partenerilor noştri, care ne ajută în menţinerea ordinii 
publice şi cu care avem o colaborare reuşită şi pe care ne-o dorim la fel şi în 
continuare. La mulţi ani, tuturor poliţiştilor!” 

 
 
            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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