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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 

29  iulie 2021 
 

 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 29 iulie 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. 
          Doamna Secretar General al Municipiului Braşov - Adriana Trandafir   
face prezenţa, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenţi 26 de consilieri şi 
precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 
 
            La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban, doamna Viceprimar 
Boghiu  Flavia - Ramona şi domnul Viceprimar Rusu Sebastian - Mihai. 
             
             Şedinţa începe cu depunerea jurământului de către domnul Chiricheş 
Andrei Ciprian, consilier local supleant validat, în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Braşov.  

I n t e r p e l ă r i 
 

Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian revine la interpelarea de la 
şedinţa trecută şi precizează că a solicitat să se transmită tuturor consilierilor 
locali o copie după contractul Asociaţiei Fotbal Club Steagul Renaşte, respectiv, 
o copie după contractul antrenorului principal şi antrenorului secund. 
             A doua interpelare a domnului consilier priveşte patrimoniul 
Municipiului Braşov, respectiv, să se transmită tuturor consilierilor, în scris, din 
ce este compus patrimoniul Municipiului Braşov 
              Totodată domnul consilier mai solicită  raportul de audit efectuat la 
Primaria Braşov şi ultimul Raport scris al Curţii de Conturi şi care este baza 
legală prin care Asociaţia Amural gestionează în prezent catacombele Braşovului. 
 

Domnul Primar - Allen Coliban adaugă faptul că, se vor face răspunsurile 
în scris pentru punctele respective. 

 
            D-ra consilier local -  Crivineanu Alexandra-Ioana: solicită să se facă o 
informare tuturor braşovenilor, în speţă copiilor care învaţă la Colegiul Naţional 
Unirea, şi părinţilor şi profesorilor de acolo, cu privire la lucrările de reabilitare 
ale Corpului A şi precizează că a fost semnat un act adiţional prin care se stabilea 
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finalizarea lucrărilor la 31 mai 2021, iar punctul doi vizează bursele acordate 
elevilor cu rezultate excepţionale. 
 
            Domnul Primar - Allen Coliban informează că a cerut o situaţie, cu privire 
la Colegiul Naţional Unirea, inclusiv dirigintelui de şantier, cu un bilanţ al 
lucrărilor ce s-au efectuat şi urmează să aibă loc o conferinţă de presă, pe această 
temă. 

D-na Viceprimar – Flavia Boghiu precizează următoarele: „în primul rând 
premiile la care faceţi referire se referă la cuantumul burselor pe luna iunie, aşa 
cum aţi votat şi în consiliile locale anterioare, se creştea cuantumul pe luna iunie, 
acum aţi votat alături de consiliu creşterea pe  tot parcursul anului, mai mult decât 
atât a crescut numărul de beneficiari de la 11.419 la 14.634, sumele acordate per 
total au crescut, cât despre moment, aşa cum aţi votat şi în proiectul de buget 
sumele alocate, puteţi veni cu propunere cu rectificare sau cu iniţiativă de 
acordare de premii suplimentare. Deci puteţi depune şi acum iniţiativă dacă doriţi. 
Mulţumesc!” 

 
            Doamna consilier Stancu Raluca – Maria precizează a depus o intiativa 
privind elaborarea unui proiect de hotărâre privind amenajarea unui spaţiu de 
joacă pentru copii, ca urmare a întâlnirilor avute cu locatarii din strada Cocorului 
nr. 15, bl. 219 A. 

Domnul Primar – Allen Coliban completează că, pe această temă va ruga 
Serviciul Investiţii să facă un răspuns în scris. 

Domnul consilier Pătraşcu lucian solicită să fie prezentat invitatul din sala 
de consiliu. 
            Preşedintele  de şedinţă – dl. Alexandru Roşu răspunde că, în conformitate 
cu dispoziţiile Codului Administrativ, înaintea acestei şedinţe s-a primit Ordinul 
din cadrul Instituţiei Prefectului prin care domnul Subprefect Ioan Codruţ Bucur, 
a fost delegat de către domnul Prefect Mihai Cătălin Văsîi, să participe la această 
şedinţă. 

Domnul consilier Pătraşcu Lucian întreabă care este tema, iar domnul 
Preşedinte de şedinţă informează că domnul Subprefect a fost delegat pentru a 
participa la şedinţă, nu a fost indicată vreo temă la care să participe în 
conformitate cu atribuţiile de serviciu pentru luare de cuvânt. De asemenea, mai 
avem şi o altă persoană care participă la această şedinţă prin asistare, a fost 
primită cererea prin serviciul de specialitate,  nu a solicitat luare de cuvânt, motiv 
pentru care nu a fost supusă această chestiune plenului Consiliului Local.  
 
            Se supune la vot procesul - verbal al şedinţei extraordinare din 20.07.2021 
şi se aprobă cu unanimitate. 
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            Se aprobă cu unanimitate ordinea de zi suplimentară care are 3 puncte. De 
asemenea, se aprobă cu unanimitate ordinea de zi care are 63 de  puncte (puncte 
retrase13, 32, 34). 
 
             Se supun la vot punctele suplimentare. 
 

(1) PUNCTUL 64 
     

Proiect de hotarare pentru modificarea Art.1 din HCL nr. 438 din data de 14 
august 2020, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Asigurare protecţie 
perimetrală Colegiul de Ştiinţe Grigore Antipa.”  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

(2)PUNCTUL  65 
Proiect de hotarare pentru modificarea Art.1 din HCL nr. 439 din data de 14 
august 2020, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Asigurare protecţie 
perimetrală Scoala Gimnaziala nr.11.”  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

(3)PUNCTUL  66 
Proiect de hotarare pentru modificarea Art.1 din HCL nr. 440 din data de 14 
august 2020, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Asigurare protecţie 
perimetrală Scoala Gimnaziala nr.13”  

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 
 
PUNCTUL 1  

Depunerea jurământului de către domnul Chiricheş Andrei Ciprian, consilier 
local supleant validat, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov. 
 

 PUNCTUL 2  
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
524 din 06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi 
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componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului 
Braşov, republicată. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 5 iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
  PUNCTUL 3 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 69/24.02.2021 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, 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. 
        

   PUNCTUL 4 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Teatrul Sică 
Alexandrescu Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Brașov, a serviciilor de consultanță, asistență juridică, în 
conformitate cu art. I, alin. 2 din O.U.G. nr. 26/2012, în vederea reprezentării în 
instanță, în dosarul nr. 2658/62/2021, care are ca obiect pretenții, aflat pe rolul 
Tribunalului Brașov. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar 
comisia de specialitate nr. 5 a formulat următorul amendament, respectiv în loc 
de sintagma ”în vederea reprezentării în instanță” se va insera: ”în vederea 
formulării unei opinii juridice”, care s-a votat cu unanimitate; 
  În urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

  PUNCTUL 5              
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
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 (dl. Busiouc Constantin nu a participat 
la vot). 
      

  PUNCTUL 6 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 324 din data de 28 iulie 2017, 
privind aprobarea prețului local ce va fi facturat populației și consumatorilor 
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noncasnici începând cu 01 iulie 2017, pentru energia termică livrată de Serviciul 
Public Local de Termoficare Brașov, republicată. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 21 voturi pentru şi 4 voturi  împotrivă,                   
(1 neparticipare – dl. Busiouc Constantin). 
          

  PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor din bugetul local pentru proiectele 
din domeniul social finanțate din bugetul Municipiului Braşov, pentru anul 2021, 
în baza Legii nr. 350/2005. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 8 

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a implementării 
proiectelor din domeniul social finanțate din bugetul Municipiului Braşov, în 
baza Legii nr. 350/2005, pentru anul 2021. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

  PUNCTUL 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
Societatii 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 22 voturi pentru şi 4 împotrivă. 

  PUNCTUL 10 
Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Brașov din 
Asociaţia „Axa de Dezvoltare Braşov - Bucureşti - Constanţa.”  
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

  PUNCTUL 11 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Fundaţia Comunitară Braşov în vederea desfăşurării la Brașov a evenimentului 
Braşov Heroes, ediţia 2021. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret în vederea desfăşurării la Brașov a 
evenimentului URBANIADA - Festival de cultură urbană. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 13 - RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 
Brașov și Fundația Hera, în vederea organizării primei ediții a Festivalului 
AFECT, în perioada 26-29 august 2021. 
 

  PUNCTUL 14 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 225 din data de 22 aprilie 2021 
privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor 
culturale. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajare în vederea 
autorizării I.S.U. în unitățile de învățământ - Liceul Andrei Mureșanu Corp A”. 
 
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. 
                  

  PUNCTUL 16 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
1497/2021 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
donat de Göttel Ioana. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
  PUNCTUL 17 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
1135/2012 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
donat de Muraru Mircea și Muraru Anca Iudith. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

  PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
2147/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor 
donate de Badalachi Mihaela-Aneta. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 19 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 424/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 100855 Brașov, nr. cad. 1547, 
nr. top. 10993/32/1/1/5, de la Anton George-Victor și Anton Nicoleta. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
  PUNCTUL 20 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 4.290.000/150.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 108069 Brașov, nr. 
top. (11162/1/4, 11163, 11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/3/9), de la Boutiuc 
Cătălin. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
           

 PUNCTUL 21 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 236.900/20.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 135547 Brașov, nr. 
cad. 472, nr. top. 11350/2/1/63. 
 
  Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 22 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 427/2.000 din terenul înscris în C.F. nr. 141161 Brașov, nr. cad. 141161. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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                  PUNCTUL 23 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 676/1.126 din terenul înscris în C.F. nr. 159166 Brașov, nr. cad. 159166. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

  
PUNCTUL  24 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la 
Moldoveanu Ioana și Moldoveanu Gheorghe. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                PUNCTUL 25 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 19/20 din terenul înscris în C.F. nr. 164101 Brașov, nr. cad. 16410. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
                   

PUNCTUL 26 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 168732 Brașov, nr. cad. 168732. 
 
  Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                 PUNCTUL 27 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 169132 Brașov, nr. cad. 169132. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                 PUNCTUL  28 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 170874 Brașov, nr. cad. 170874. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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                 PUNCTUL 29 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 170988 Brașov, nr. cad. 170988. 
 
  Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
              

  PUNCTUL 30 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 171252 Brașov, nr. cad. 171252. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

  PUNCTUL 31 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 171394 Brașov, nr. cad. 171394. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                  PUNCTUL 32 - RETRAS 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru 
cumpărarea imobilului situat pe str. Castelului nr. 34, ap. 1. 
 

PUNCTUL 33 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 6 la contractul de 
închiriere nr. 132 din 28.08.1995, modificat prin acte adiționale privind 
închirierea terenului situat în Municipiul Brasov, str. Independenței - General 
Mochiulschi, având ca destinație amplasare construcție provizorie. 
 
  Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 34- RETRAS 
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 
9 din 10.04.1996 cu 3 (trei) ani, începând cu data de 10.04.2021, încheiat cu 
SANTA S.A. pentru terenul situat pe str. Panselelor. 
 
                            PUNCTUL 35 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la contractul de 
închiriere nr. 203 din 01.04.1998 modificat prin acte adiționale privind închirierea 
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terenului situat în Municipiul Brașov, Calea București nr. 62, având ca destinație 
amplasare construcție provizorie. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                 PUNCTUL 36 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la contractul de 
concesiune nr. 762 din 18.06.2009, încheiat cu Petrăreanu Eugenia, pentru terenul 
aferent accesului situat pe B-dul Saturn nr. 15. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 PUNCTUL 37 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de implementare a 
proiectului "Fără lacăte pe curtea școlii" ce are ca obiect accesul și modul de 
utilizare a curților și terenurilor de sport, în aer liber, aflate în 
administrarea/folosința unităților de învățământ preuniveristar de stat. 
         
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
plenul Consiliului Local au fost formulate următoarele amendamente, respectiv 
cele ale  Comisiei de specialitate nr. 5, precum și cele ale grupului P.N.L.: 
a. Amendamentele Comisiei 5 sunt următoarele: la art. 9, lit. f), alin. 2 se 
înlocuiește sintagma ”analog cu situațiile de mai sus”, cu formularea: ”în 
situațiile prevăzute la art. 9”, iar lit. c) din art. 11, se va elimina; 
 amendamentele s-au votat cu unanimitate; 
b. Amendamentul grupului P.N.L.: art. 13 și art. 18, alin. a), care prevedeau 
sancțiuni se vor elimina din Regulament. De asemenea, în anexa 2 vor fi 
nominalizate doar cele 10 unități școlare, respectiv: Școala Generală nr. 9, 
 Școala Generală nr. 31,  Școala Generală nr. 11,  Școala Generală nr. 14, Liceul 
Silvic Dr. Nicolae Rucăreanu,  Școala Generală nr. 3,  Școala Generală nr. 15, 
 Școala Generală nr. 8,  Școala Generală nr. 5 și Colegiul Național Aprily Lajos; 
Amendamentele s-au votat astfel: eliminarea art. 13: cu 14 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă și 11 abțineri; eliminarea art. 18, alin. a): cu 14 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă și 10 abțineri și modificarea anexei: cu 14 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă și 4 abțineri; 
În urma votului exprimat, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate. 
 

  PUNCTUL 38 
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 252/2015 privind darea în 
administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov. 
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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. 
 
                PUNCTUL 39 
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 263/17.04.2019 
privind mandatarea Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov să exercite, în numele şi pe seama Municipiului 
Braşov unele atribuţii privind efectuarea serviciului public de transport de 
persoane prin curse regulate pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul 
Braşov, în condiţiile legii. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                   PUNCTUL 40 
Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism“P.U.D. - Construire hală 
depozitare cu spații comerciale și birouri; construire corp cabină poartă și 
împrejmuire, în Municipiul Braşov, Calea Feldioarei f.n.”, beneficiar EURO 
ADENOR 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 unanimitate. 

  PUNCTUL 41 
Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în "P.U.Z. - 
Brașov, zona Stupini, str. Nicovalei, limită intravilan vest, nord şi est". 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

  PUNCTUL 42 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul II privind stadiul 
realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov. 
 
  Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 43 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Calea 
Feldioarei nr. 20 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. 
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PUNCTUL 44 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. M. 
Kogălniceanu fn. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                             PUNCTUL 45 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Calea 
București nr. 98-100. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
  PUNCTUL 46 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. Matei Basarab 37-39. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

  PUNCTUL 47 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov,   B-dul Gării nr. 2. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
  PUNCTUL 48 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov,  str. Gospodarilor nr. 9. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 49 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. Ioan Bogdan 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. 
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 PUNCTUL 50 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov,  str. Uranus nr. 2. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 51 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în 
Municipiul Brașov, B-dul Saturn nr. 32 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. 

 
  PUNCTUL 52 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în 
Brașov,   str. General Mociulschi nr. 21. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

  PUNCTUL 53 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului teren 
situat în Brașov,  str. Dealul Cetății 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. 

 
  PUNCTUL 54 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în 
Municipiul Brașov, str. Molidului 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. 
 

  PUNCTUL 55 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în 
Municipiul Brașov, str. Al. Magnoliei 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. 
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 PUNCTUL 56 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate 
în Municipiul Brașov. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 
  PUNCTUL 57 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unui 
imobil situat pe teritoriului 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. 
 
                     PUNCTUL 58 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, 
a imobilului situat în Braşov, str. Pajiştei. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                     PUNCTUL 59 
Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse şi Decizia nr. 
22/53 din 25.06.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor 
dispuse prin Decizia nr. 22 din 14.08.2018, emisă de Camera de Conturi Braşov. 
 

 
  PUNCTUL 60 

Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse şi Decizia nr. 
44/52 din 25.06.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurii dispuse 
prin Decizia nr. 44 din 24.08.2015, emisă de Camera de Conturi Braşov. 
 

  
 PUNCTUL 61 

Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse şi Decizia nr. 
7/54 din 25.06.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurii dispuse 
prin Decizia nr. 7 din 17.05.2019, emisă de Camera de Conturi Braşov. 
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 PUNCTUL 62 

Informare referitoare la Decizia nr. 12/24.06.2021, cuprinzând măsurile pe care 
ordonatorul principal de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea deficienţelor 
constatate de Camera de Conturi Braşov. 
 

   
PUNCTUL 63 

Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, 
angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, în semestrul I al anului 
2021. 
 
       Invitată fiind în plenul Consiliului Local, d-na av. Trandafir, a răspuns 
întrebărilor directe adresate de domnul consilier Potea Marius referitoare la 
onorariul perceput pentru serviciile juridice prestate în dosarele pe care le 
instrumentează ca reprezentantă convenţională a Municipiului Braşov, 
raspunzând inclusiv cu privire la modul de emiterea a  facturilor pentru serviciile 
prestate. 
       Doamna consilier Diaconu Pamela a întrebat-o pe invitată dacă în perceperea 
onorariului a avut în vedere tarifele aprobate de UNBR, acesta răspunzând că este 
avocat specializat în litigii privind serviciile publice comunitare şi că tarifele 
emise de organele profesiei au valoare pur orientativă. 
       La finalul discuţiilor d-na av. Trandafir s-a angajat că va depune toate 
eforturile şi diligenţele legale ce se impun pentru reprezentarea cu profesionalism 
a municipiului în dosarele pe care le instrumentează. 
 
            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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