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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  septembrie  2021 
 

 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 29 septembrie 2021, orele 13:00, anunţul de şedinţă 
fiind postat pe 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 27 de consilieri sunt prezenţi 27 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 domnii consilieri 
locali Munteanu Gabriel  - USR Plus şi Solomon Alexandru - Andrei – PNL. 
 
            Doamna Secretar General al Municipiului Braşov - Adriana Trandafir   
informează Consiliul Local că este nevoie să se aleagă  preşedinte de şedinţă  
pentru o perioadă de trei luni. 
            Doamna viceprimar Boghiu Flavia îl propune din partea grupului USR pe 
domnul Iftime Ciprian, iar domnul consilier Pătraşcu Lucian o propune din partea 
PSD pe d-ra consilier Crivineanu Alexandra. 
        Rezultatul votului este următorul: pentru domnul Iftime Ciprian - 12 voturi 
pentru, 14 împotrivă şi o abţinere, iar d-ra consilier Crivineanu Alexandra a fost 
aleasă preşedinte de şedinţă cu 15 voturi pentru şi 11 împotrivă şi o abţinere.  
 

 
            Se supun la vot procesul - verbal al şedinţei ordinare din 19.08.2021 şi se 
aprobă cu unanimitate. 

I n t e r p e l ă r i 
 

Domnul consilier local Crican Cezar-Alexandru menționează că are o 
interpelare pentru dl. Rusu, în sensul în care “văzând conferinţa de presă - a 
enunţat probabilitatea sezonul de schi să se deschidă doar pentru cei cu certificat 
verde, întreb în ce calitate a afirmat acest lucru care, poate să  afecteze rezervările 
în cea mai mare staţiune de schi din ţară.” 
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D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai arată că a discutat la nivelul 

prefecturii şi cu operatorii domeniului schiabil deoarece trebuie să existe o 
pregătire pentru sezonul de schi, arătând faptul că s-a umplut lacul şi s-a discutat 
partea de organizare.  

Acesta arata că în urma discuţiilor avute că dacă se impune, din punct de 
vedere logistic, trebuie luate în calcul toate aceste posibilităţi, “teste P.S.R. sau 
adeverinţă de vaccinare sau certificat verde. Aceste  discuţii le continuăm la 
Prefectură, suveran fiind Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă”.  

D-nul Consilier local - Crican Cezar-Alexandru menționează că  “aţi spus 
că este probabil să se ceară acest lucru şi lucrul acesta afectează staţiunea de schi;  
este foarte bine şi apreciez foarte mult, eu fiind dependent de această staţiune . . . 
. .” 

D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai arată faptul că “… ştiu foarte 
clar ce am declarat, dacă vreţi să vă trimit după şedinţă textul cu ceea ce am spus 
exact. Nu am spus că este foarte probabil. Am spus că este o situaţie pe care o 
luăm în calcul. . . . .” 

D-nul Primar - Allen Coliban precizează faptul că a discutat cu dl. Prefect 
în week-end care i-a transmis că nu este o astfel de decizie la nivel de Consiliu 
Judeţean și că la nivelul de Comitetului Local de Situaţii de Urgenţă nu există o 
astfel de decizie. Se arată în continuare faptul că România anul trecut a ţinut 
deschise staţiuni de schi, spre deosebire de alte ţări,  acest lucru a fost benefic 
pentru Braşov. 

D-nul Primar arată că membrii Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă,  vor fi deschişi în găsirea de  soluţii dintre cele mai bune, “atât din punct 
de vedere al  luptei cu pandemia cât şi din punct de vedere al menţinerii mediului 
economic, în activitate” 

D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian - Mihai menționează  faptul că “ . . . 
mi-am făcut treaba la fel cum mi-am făcut-o şi anul trecut. Întrucât am în atribuţii 
- până mâine probabil - domeniul schiabil şi  tot ce înseamnă Poiana Braşov. 
Drept pentru care, anul trecut am fost alături de Poliţie Naţională, Poliţia Locală, 
Jandarmerie etc, am fost pe pârtii, am participat pentru amenajarea acelor culoare 
pentru a vedea exact ceea ce avem de făcut;  

În final arată că “ cred că este responsabilitatea noastră, să ne preocupăm 
din timp de aceste aspecte, astfel încât, Poiana Braşov, să aibă domeniu schiabil, 
la care românii pot să vină. Pentru că au fost tot mai mulţi şi vor veni tot mai 
mulţi din cauza condiţiilor pandemice.” 

D-nul Primar - Allen Coliban răspunde că este necesar să se distingă clar 
partea de responsabilităţi, deoarece “ nu putem gestiona schiul cu pandemia; nu 
putem confunda gestionare pârtiilor cu gestionarea situaţiei pandemice şi cu toate 
măsurile aferente”. 

Se arată faptul că “una ţine de o responsabilitate tehnică şi una de 
coordonarea Comitetului Local de Situaţii de Urgenţă” 
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Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai precizează că         “Oricât 

aţi încerca să scoateţi în evidenţă, că am făcut ceva ce nu trebuia să făc, vă asigur 
că nu am făcut decât ceea ce trebuia să fac.Nu am luat nici o hotărâre şi nu am 
semnat nici un act “. 

D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian informează că are 6 interpelări: 
1. Arătă că a depus înainte de începerea şedinţei de consiliu local, o 

iniţiativă privind elaborarea unui proiect de hotărâre de consiliu local, prin care 
strada bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt să se redenumească str. Dumitru Prunariu. 

2. A doua interpelare , se referă la proiectul Biciclişti în Braşov. 
Acesta arată că a venit concret cu o propunere ca Braşovul să fie verde, în 

sensul acordării a 1.000 vouchere în valoare de 500 de lei pentru braşoveni, în 
scopul achiziţionării de biciclete clasice, nu electrice. 

Consider că este un proiect oportun pentru Braşov şi prima oară, domnule 
Primar, trebuie să încurajăm achiziţia de biciclete şi apoi să facem parcări pentru 
acestea.    

Interpelarea nr. 3 - se referă la Asociaţia Amural. 
Întrebă “dacă aţi avut de atunci până în prezent curiozitatea, să aflaţi, cum 

această asociaţie a intrat în acele catacombe? având în vedere că aţi retras 
atribuţiile d-lui Viceprimar pe parte de S.A.P.U.C., dacă în calitate de primar, 
dumneavoastră, aţi făcut vreun demers, la vreo instituţie a statului, pentru aflarea 
adevărului “.  

Interpelarea nr. 4, se referă de raportul de audit. 
Întrebările d-lui consilier Pătrașcu sunt :” Aţi plătit suma de 150.000 lei 

către această societate; s-a semnat vreun contract cu această societate? Aţi 
efectuat un raport de audit cu această societate?” 

Interpelarea nr. 5, se referă la patrimoniu . 
Acesta consideră “ că nu este normal ca noi să nu ştim, din ce e format 

patrimoniul, pentru că orice şedinţă care se desfăşoară în fiecare lună, practic 
modifică acest patrimoniu.” 

Interpelarea nr. 6,  se referă la Forumul Oraşelor Verzi. 
Acesta întreabă care sunt proiectele concrete care se vor implementa în 

municipiul Braşov după desfăşurarea acestui Forum al Oraşelor Verzi.  
De asemenea, acesta mai are încă o întrebare, referitoare la - Petrică din 

Livada Poştei arătând faăptul că pe perioada F.O.V. s-au eliberat 3.600 de bilete 
RATBV S.A. gratuite, “ în baza a ce, domnule Primar, aceste bilete s-au eliberat 
gratuit?”.  

Acesta mai adaugă o întrebare aratând că “ patru zile la Forumul Oraşelor 
Verzi  - joi, vineri, sâmbătă, duminică - transportul public a fost gratuit, ideea este 
foarte bună şi cu acel containere Petrică prin care să colectăm deşeurile dar şi 
varianta pe care aţi dat bilete gratuite pe transportul public. Întrebarea este, care 
este baza legală, prin care dumneavoastră, timp de 4 zile, aţi făcut acest lucru”. 
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D-nul Primar - Allen Coliban răspune interpelărilor: 
Referitor la punctul nr. 1 acesta arată că o să  trimită propunerea 

respectivă aparatului din executiv care urmează să răspundă în scris. 
Legat de punctul nr. 2 , acesta arată că există deja un master-plan pentru 

biciclişti - aflat în lucru, în mod identic este şi situaţia camerelor video - unde 
există un proiect de finanţare europeană prin care se vor amplasa camere de luat 
vederi în spaţiul public.  

Se arată cu privire la priorităţi, că este importantă infrastructura şi 
traseele,” înainte de a crea şi oferi aceste vouchere; foarte mulţi braşoveni spun, 
inclusiv în studiu pe care l-am avut pe tot ceea ce înseamnă sport şi recreere, că 
dacă ar avea infrastructură, ar lua în calcul un astfel de mijloc de transport”.  

 Legat de “Amural” , d-nul Primar precizează că “vă voi spune că de când 
am preluat S.A.P.U.C., am preluat tocmai pentru a avea ordine în ceea ce priveşte 
acest serviciu şi pentru să înţelegem mai bine, cum am ajuns în anumite  situaţii, 
de care m-aţi întrebat “. 

În primul rând, suntem datori să trimitem audit intern şi am iniţiat deja o 
misiune ad-hoc pe tema aceasta. Dacă mai sunt lucruri de adăugat pe tema 
aceasta... 

La punctul nr. 4 - , d-nul Primar arata că “suntem în fază recepţiei acestui 
contract şi am cerut prestatorului de servicii, să vină în faţa consiliului local, cu o 
prezentare a concluziilor”. 

D-na Viceprimar - Boghiu Flavia-Ramona: 
Referitor la întrebările adresate de dl. Consilier Pătrașcu arată că  nu s-a 

achitat nici o factur și că nu s-a încheiat procesul-verbal de recepţie.Arată că prin 
dispoziţia domnului Primar, sa constituit comisia de recepţie a auditului, urmând 
ca după aceea să se efectueze plata facturilor. 

D-nul Primar - Allen Coliban: 
Legat de răspunsul la interpelări, arată că la solicitarea cu patrimoniul, s-a 

trimis răspuns scris , inclusiv de la Direcţia Fiscală, care a oferit o sinteză . 
Cu privire la F.O.V., arată că urmează ca d-na Nicoleta Cârjan să facă o 

prezentare pe lista suplimentară. 
            Legat de Petrică, de buget şi transport gratuit, se arată că acestea sunt 
cuprinse pe bugetul de la B.R.E.T.E. şi bugetul aferent evenimentului;  

D-na Viceprimar - Boghiu Flavia-Ramona precizează ca “pentru perioada 
forumului, am avut H.C.L. nr. 458/19 august 2021 care stipula şi acordarea de 
acele bilete, după care a fost încheiat un contract de custodie între RATBV S.A. 
şi Primăria Municipiului Braşov, care stimula atât colectarea selectivă, cât şi 
utilizarea transportului în comun, sunt în linie cu strategiile oraşului.” 

D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian mentionează că “nu  
mi-aţi răspuns la întrebarea, care este baza legală, prin care 

dumneavoastră aţi dat cele 4 zile gratuitate pe transportul public.” 
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D-nul Primar - Allen Coliban informează că că sunt nelămuriri legate de 
biletele de la RATBV S.A. - o să se formuleze un  răspuns în scris. În continuare 
menționează ca “dacă ne propunem să încurajăm folosirea bicicletei . . . vă 
propun să fiţi partener de discuţie; au fost aduse multe propuneri de îmbunătăţire: 
a condiţiona acest voucher, de prezentarea la un timp după, de un număr de 
kilometri parcurşi pe aplicaţia care se loghează; au fost discuţii referitoare la 
frecvenţa, pe măsură ce dăm drumul la trasee de bicicletă, să putem să încurajăm 
şi achiziţia de biciclete . . . . .” 

D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian adaugă că “aştept cu nerăbdare, să 
ne prezinte d-na Cârjan, toate proiectele concrete care s-au stabilit la acest Forum 
al Oraşelor Verzi .” 

D-nul Primar - Allen Coliban arată că, Forumul Oraşelor Verzi   …”a fost  
un moment de a ne asuma nişte ţinte. Ţintele acestea vor fi atinse pe baza unui 
plan care se numeşte Planul de adaptare la schimbările climatice şi energie 
durabilă, planul de adaptare pentru climă şi energie durabilă P.A.C.E.D., plan pe 
care noi deja îl avem în elaborare şi care urmează a fi prezentat şi va trece şi prin 
consiliul local în lunile următoare”. 

D-na Consilier local - Diaconu Pamela Maria:  
Interpelarea acesteia are legătură cu faptul în 2017 municipiul a semnat un 

contract de finanţare cu A.F.I.R., avînd ca obiect finanţarea proiectului de 
investiţii pentru  dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii silvice în fondul 
forestier proprietate publică a municipiului Braşov, aratând că “săptămâna 
trecută a fost o pretinsă dezbatere, care nu s-a anunţat decât 24 de ore înainte, la 
care au participat 20 persoane… cât şi reprezentanţii aparatului de specialitate, şi 
în care s-au prezentat minime informaţii, despre pretinse drumuri alternative, ce 
ar trebui să fie realizate prin acest contract de finanţare. În concluzie - pretinsa 
dezbatere - din punctul meu de vedere nu ar fi trebuit să aibă loc şi în nici un caz 
să aibă loc în aceste condiţii, pentru că ea până la urmă, nu a clarificat nimic”. 

În continuare d-na consilier Diaconu arată faptul că întrebările sunt 
următoarele: “ de ce pe ordinea de zi, nu puteaţi să puneţi un punct de a informa 
toţi consilierii locali vizavi de acest aspect şi de modul în care se derulează 
lucrurile în privinţa proiectului de finanţare.Care sunt efectele în cazul în care 
finanţarea se va pierde iar AFIR va fi nevoit să rezilieze contractul de finanţare. 
Care sunt efectele pe cifre? Ce sumă se pierde? Ajungem să plătim penalităţi, 
daune sau sume care să acopere un eventual prejudiciu, care ar fi acelea? Dacă 
aceste informaţii au fost prezentate publicului înainte de a cere părerea dacă 
drumurile mai sunt sau nu oportun de a fi realizate? Au fost prezentate cetăţenilor 
în pretinsa dezbatere sau cum aveţi de gând să aduceţi la cunoştinţa cetăţenilor 
despre efectele rezilierii contractului de finanţare?” 

D-nul Primar - Allen Coliban precizează că, decizia consiliului local 
legată de oportunitate a fost că Nu vrem drumul Goriţa. 

Arată că  “alternativa în momentul în care consiliul local a decis că nu 
vrem drumul forestier, dat fiind faptul că vorbim de contract de finanţare din 
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sume nerambursabile, care a avut la bază o evaluare competitivă, pe baza unei 
grile de punctaj, alternativa pe care o avem era să înlocuim acest drum, cu un 
drum forestier nou,…am solicitat gestionarului fondului forestier, Regia Publică a 
Pădurilor Kronstadt, să ne furnizeze toate opţiunile pe care dânşii le-au 
identificat, pentru a înlocui acest drum”. 

Acesta în continuare arată că “ in momentul în care noi mergem cu astfel 
de propunere la AFIR, se va face o reevaluare, ne spune dacă respectivul drum 
îndeplineşte alături de cele 4 aflate în reabilitare, condiţiile de finanţare sau nu. 
Cele 4 drumuri sau alternativele identificate de Regia de Păduri Kronstadt şi 
prezentate public, aşa cum consider că e responsabil să o facem, calitatea 
prezentării şi fundamentării aparţine specialistului - Regiei de Păduri Kronstadt.”  

Cu privire la eventualele efecte, d-nul Primar precizeaza că în momentul 
în care s-a decis inoportunitatea drumului Goriţa “vorbim de returnarea sumelor 
plătite până în acest moment, până la 150.000 lei maxim, vă pot trimite în scris”. 

În final acesta menționează faptul că “oricine îşi doreşte drumuri 
forestiere dintre cele propuse de către Regia de Păduri Kronstadt, o poate face 
până în 07 octombrie în scris!” 

D-na Consilier local - Diaconu Pamela Maria subliniază faptul că 
“dumneavoastră sunteţi mandatat să renegociați condiţiile contractuale, trebuie să 
vă asumaţi o poziţie vizavi de acest mandat şi nu o cunosc la momentul acesta, 
care este poziţia faţă de acest mandat … e vorba de ce soluţie aţi identificat, până 
în acest moment, astfel încât acea finanţare, să nu se piardă.” 

D-nul Primar - Allen Coliban arată că mandatul primit la dus la bun sfârşit 
şi a obţinut o prelungire a termenului în relaţia cu AFIR, astfel încât să existe 
alternative, să fie identificate alte drumuri forestiere. 

D-nul Consilier local -  Chiricheş Andrei Ciprian menționează faptul că,   
”colega v-a întrebat dacă va avea un impact financiar asupra bugetului local, 
faptul că noi nu vom da curs sau nu ne vom pregăti pentru stabilirea noilor trasee 
pe care dumneavoastră credeţi că le veţi propune”.  

D-nul Primar - Allen Coliban face precizarea că “ i-am răspuns doamnei 
Diaconu, puteţi să vedeţi înregistrarea, că  - 130.000, 140.000 sau 150.000 lei şi i-
o voi da în scris, după ce o să o aveţi exact. Ceea ce spuneţi dumneavoastră este o 
sumă cu T.V.A., se potriveşte, cu suma fără T.V.A. prezentată de mine şi aceea 
este suma despre care vorbim.” 

Domnul Consilier local -  Chiricheş Andrei Ciprian arată faptul că 
“această sumă care a fost plătită de la CIVITCAD, dumneavoastră o veţi recupera 
de la dumnealor?  De la doamna Mirela Mărţoi?” 

D-nul Primar - Allen Coliban subliniază faptul că “ . . . .vom face toate 
demersurile legale care ne îndreptăţesc la recuperarea unor eventuale prejudicii,  
însă în cazul de faţă, cine a decis oportunitatea şi a făcut plata acelei sume, ar 
trebui să dea socoteală…!” 
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D-na Consilier local - Diaconu Pamela Maria întreabă: “în condiţiile în 
care vorbim de cifre, eventualele penalităţi, în cazul în care contractul de 
finanţare acesta, va fi reziliat, care sunt? Care este cuantumul, care sunt riscurile 
pe care trebuie să le asumăm sau ne supunem, în condiţiile în care această 
finanţare nu va mai fi acordată şi evident se pierde finanţarea de 6,7 milioane. 
Care sunt riscurile, în eventualitatea unei rezilieri?” 

D-nul Primar - Allen Coliban: 
Menționează faptul că urmează să comunice un răspuns  în scris, pe baza 

clauzelor contractuale. 
D-nul Consilier local - Chiricheş Andrei Ciprian are de  prezentat trei 

interpelări. 
Prima, este legată de sistemul de acordare sau de organizare a licitaţiilor 

pentru parcările de reşedinţă, arătând că sunt oameni  nemulţumiţi de procedura 
prin care se face publică data în care se organizează licitaţiile. Dorește ca pe viitor 
să se procedeze” la un sistem mai rudimentar, la afişarea la scările de bloc, pentru 
ca toţi cetăţenii, să aibă cunoştinţă despre data respectivă”. 

A doua interpelare, referitoare la Amural, în sensul ca acesta solicită 
punerea la dispoziția consiliului  a unui extras din cartea funciară,  al 
respectivelor  catacombe. 

A treia interpelare se referă la F.O.V., d-nul consilier adresând întreabrea 
“sunteţi mulţumit de acest eveniment care s-a desfăşurat în această perioadă în 
Braşov? “ 

D-nul Primar - Allen Coliban arată că F.O.V.- ul a fost de succes fiind un 
eveniment util, nu numai prin prisma conferinţei de politici publice ci şi prin felul 
în care a fost testat şi experimenat. 

De asemenea arată faptul că “Scheiul se blochează, nu s-a întâmplat 
numai cu ocazia F.O.V. Se întâmplă în fiecare dimineaţă la anumite ore; se 
întâmplă în anumite zile din an, cum ar fi 2 ianuarie a.c., când ceea ce s-a 
întâmplat provocat cu ocazia F.O.V., se întâmplă recurent”.Precizează că  “ este o 
problemă care o ştim şi o vedem astăzi, o problemă care se va acutiza în perioada 
următoare, dacă nu vom lua măsuri…” 

În concluzie arată că  “da sunt mulţumit de Forumul Oraşelor Verzi. Nu 
sunt mulţumit de faptul că avem blocaje pe zona Schei “. 

Referitor la punctul nr. 1 - subliniază faptul că “ dacă aţi accesa site-ul 
Primăriei, respectiv brasovcity.ro, servicii cetăţeni - parcări, aţi vedea că la 
rubrica anunţuri, un anunţ postat în 06 august, arată tot programul de reatribuire 
locuri de parcare.  . . .acesta a fost comunicat şi în presă şi pe toate canalele 
Primăriei”.  

D-nul Consilier local - Chiricheş Andrei Ciprian menționează faptul că 
“în perioadele anterioare, se făceau acele clasice afişaje la scările de bloc.  . . . . 
chiar dacă afişajul la scară vi se pare o procedură destul de rudimentară, este cea 
mai simplă metodă prin care ne putem asigura, că cetăţeanul este informat.” 
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D-nul Primar- Allen Coliban adaugă că va transmite comisiei sugestia 
primită și că” va verifica în ce fel a fost verificat pe zona respectivă şi în cazul în 
care nu s-a întâmplat asta în acest an, vom lua ca sugestie, pentru anul următor.” 

D-nul Consilier local - Anton Cătălin întreabă “ . . . . .  dacă pe site-ul 
primăriei a apărut o fotografie cu dumneavoastră fotografiat din spate, ceea ce a 
însemnat, zic eu, o lipsă de respect şi faţă de conducerea instituţiei şi faţă de 
consilierul local şi faţă de inspectorul şcolar şi faţă de alte persoane care se aflau 
acolo la prezidiu, mă întreb dacă nu cumva, aceasta este o politică în ziua de azi, 
în primărie, astfel încât, să fie promovate doar o anumite persoane!” 

D-nul Primar - Allen Coliban menționează faptul că “…din partea mea, 
este toată deschiderea către colaborare aşa cum v-am spus din primul moment 
când am devenit colegi, în calitatea noastră de aleşi locali.Ceea ce vă pot spune, 
îmi cer scuze în numele colegului, eu nici măcar nu am verificat, nu mă uit, nu 
ştiu ce poze, au rezultat de la acel eveniment, pentru că nu am timp şi pentru 
aceste aspecte. 

D-nul Consilier local - Anton Cătălin: 
Subliniază că “ . . . înţeleg că postarea pe site-ul Primăriei, o face fiecare 

cum doreşte? Nu există un parcurs sau o procedură cum se publică pe site-ul 
primăriei, fiecare document?” 

D-nul Primar - Allen Coliban arată că există o procedură… “altceva decât 
să iau notă şi să întreb mai departe colegii de la comunicare despre nemulţumirea 
dumneavoastră, nu pot să fac!” 

D-nul Consilier local - Codreanu Adrian subliniază faptul că cetăţenii 
cartierului Stupini, afectaţi de inundaţiile din 29 august, vor să ştie dacă vor fi 
despăgubiţi în vreun fel de Primăria Braşov . 

D-nul Primar - Allen Coliban: 
Referitor la acele despăgubiri, arată faptul că există o procedură legală, 

respectiv există o comisie stabilită prin ordin de prefect, care urmează să 
întocmească un raport.  

D-na Souca Georgeta - şef Serviciu cadastru, valorificare, registru agricol 
şi fond funciar: 

Arată faptul că s-au încheiat anumite procese-verbale, prin care s-au 
constatat ceea ce s-a întâmplat la fiecare adresă în parte, urmând ca la nivelul 
comisiei de la nivelul prefecturii, să se ia o decizie, pe fiecare situaţie în parte. 
Arată de asemenea faptul că formalităţile au fost efectuate și urmează  să se 
analizeze şi să se ia o decizie. 

D-nul Primar - Allen Coliban:  
Completează arătând că “mizez pe colaborarea dumneavoastră în cazul în 

care va fi nevoie de suplimentarea acelor sume, vom veni cu un raport după ce se 
încheie evaluarea şi discuţia de la prefectură şi va trebui să le prindem într-o 
rectificare bugetară.” 
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           Se aprobă cu 25 de voturi pentru şi o abţinere ordinea de zi suplimentară 
care are 10 puncte. Totodată, se aprobă cu unanimitate ordinea de zi cu 65 de 
puncte. 
             Se supun la vot punctele suplimentare. 
 

(1) PUNCTUL 66 
 
Depunerea jurământului de către domnul Solomon Alexandru - Andrei, consilier 
local supleant validat, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov. 
 

(2) PUNCTUL 67     
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
524 din 06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi 
componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului 
Braşov, republicată. 
 
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. 

  
 
D-na Sorina Boldeanu - consilier Primar, arată că “Societatea Untold, 

este un concept pe care vi-l supunem atenţiei dumneavoastră împreună cu 
proiectul de aprobare a protocolului de colaborare, organizare a unui eveniment 
de mare anvergură. . . . . . ” 
 

D-nul Bogdan Buta - reprezentant  Untold, precizează că motivul pentru 
care suntem astăzi, este acela de a prezenta  strategia pentru municipiu, a ceea ce 
noi considerăm că poate să aducă valoare, atragere de turişti şi alternativă pentru 
cetăţenii municipiului. 

 
D-nul Primar - Allen Coliban, subliniază că în calitate de iniţiator, în 

temeiul art. 26, suntem la punctul legat de Untold, punctul nr. 68 al ordinii de zi. 
 
D-nul Consilier local -  Chiricheş Andrei Ciprian: 
În replică arată că “ . . . .  vorbiţi de profesionalism. Aţi pus o invitaţie, aţi 

pus încă o foaie suplimentară în baza căreia dumneavoastră propuneţi ordinea de 
zi suplimentară, art. 125, punctul nr. 8, să faceţi dovada vremelniciei  lucrurilor 
pentru ordinea de zi suplimentară.” 

 
D-ra Preşedinte de şedinţă - Crivineanu Alexandra Ioana: 
“Arată că urmează a se  discuta la punctul respectiv. 
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D-nul Primar - Allen Coliban, subliniază că fiecare punct îşi are 
justificarea sa,  pentru a se afla pe ordinea de zi , există un studiu de 
prefezabilitate din perspectiva  calendarului Untold.  

 
D-ra Preşedinte de şedinţă -  Crivineanu Alexandra Ioana: 
Precizează că  se va face prezentarea filmului la punctul respectiv de pe 

ordinea de zi suplimentară. 
 
D-nul Primar - Allen Coliban, cere ca să se asigure de faptul că discuțiile 

se poartă la ordinea de zi suplimentară respectiv la Punctul nr. 68 
 
D-na Secretar General -  Adriana Trandafir: 
Subliniază că până la acest moment, nu s-a aprobat nici ordinea de zi 

suplimentară, nici ordinea de zi. 
 

D-nul Primar - Allen Coliban, cere să se voteze ordinea de zi suplimentară 
şi să se voteze proiectul de hotărâre. 

 
D-nul Consilier local - Puşcaşu Alexandru-Claudiu:  
Cere ca “să ni se spună care sunt urgenţele, punctual pentru fiecare punct 

de pe ordinea de zi suplimentară.” 
 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Arată că Punctul nr. 68 este o urgență - ca urmare a finalizării protocolului 

de colaborare şi un calendar de 6 luni, până când un astfel de eveniment să poată 
avea loc la Braşov. 

De asemenea punctul nr. 69 - spitalul - pentru a se putea obține  finanţarea 
prin P.N.R.R și pentru a se face un studiu de prefezabilitate. . . . . .  

 
D-na Preşedinte de şedinţă - Crivineanu Alexandra Ioana: 
Supune la vot punctele  suplimentare de pe ordinea de zi. 
 
D-na Consilier local -  Diaconu Pamela Maria:  
Precizează faptul că “ în presa locală a apărut astăzi un articol din care 

aflăm că este o scrisoare de intenţie din februarie, a societăţii care este un 
concurent a celor de astăzi, care ne prezintă avantajele.  . . . Eu întreb, în 
condiţiile în care mai există o societate care şi-a prezentat intenţia  . . .  cu U.A.T., 
nu ar fi mai bine să îi auzim car sunt intenţiile şi să votăm varianta cea mai bună.  
. . . de ce nu grăbim atât timp cât nu avem intenţie.” 
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D-nul Primar - Allen Coliban: 
 Subliniază că suntem în procedura votării ordinii de zi. 
 
D-na Preşedinte de şedinţă - Crivineanu Alexandra Ioana: 
Supune olenului să se procedeze la votarea ordinii de zi. 
 

 
D-na Secretar General - Adriana Trandafir: 

Arată că a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi - 25 (douăzecişicinci) de 
voturi pentru şi o abţinere.” 
 
            D-nul Bogdan Buta - reprezentant Untold 

Subliniază faptul că “suntem lideri detaşaţi în ceea ce priveşte organizarea 
de evenimente în România, fiind cel mai bun festival din Europa.De asemenea 
menționează faptul că suntem singura persoană juridică care a primit titlul  de 
Ambasador turistic al României şi fiind singurul eveniment partener cu 
Parlamentul European.” 

Acesta precizează că iniţial s-a propus o locaţie similară, însă noi am ales 
un concept specific pentru un anumit municipiu, cu punerea în valoare a 
destinaţiei turistice . . . .  

 
D-nul Bogdan Buta - reprezentant UNTOLD: 
Menționează că  “câteva obiective pe care le propunem ca noi să 

dezvoltăm o strategie 360 grade car să implice avantaje pe parcursul anului. 
Numele The masive - propunem festivaluri în timpul verii şi iernii, am început cu 
un eveniment care să pună în valoare, ceea ce deja există. Ulterior propunem 
dezvoltarea conceptului, care să atragă turişti şi în timpul verii, propunem 
dezvoltarea unei destinaţii sau locaţii care să deservească toată regiunea şi alţi 
organizatori să poată să venii . . . 

 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Arată faptul că “nu înţeleg de unde brusc graba aceasta. Suntem în faţa 

unei decizii care are un impact asupra turismului şi avem oameni care au făcut o 
treabă excelentă şi îi punem pe zor. Am adus cei mai buni organizatori pe care 
România îi are. . . . . . Decizia a fost în favoarea unui parteneriat cu UNTOLD, că 
are destinaţia Poiana Braşov nu doar un eveniment.  . .  .ceea ce aprobăm astăzi, 
are implicaţie zero din partea bugetului local.” 

 
D-nul Consilier local - Puşcaşu Alexandru-Claudiu:  
Subliniază faptul că “scrie în acest raport de specialitate faptul că Primăria 

va acorda sprijinul Untold la utilităţi. Va suporta costul branşamente, energie, 
apă canal? 
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D-nul Primar - Allen Coliban, completează “Vă referiţi la un branşament 

temporar. 
 
D-nul Bogdan Buta - reprezentant Untold: 
Arată faptul că noi nu am solicitat sprijin financiar și că solicită doar 

infrastructură și o locaţie corespunzătoare cu infrastructură corespunzătoare. 
 
D-nul Consilier local - Puşcaşu Alexandru-Claudiu: 
Afirmă că a întrebat doar cine va suporta aceşti bani. 
 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Precizează faptul că se va încheia un contract, pentru a fi   asigurată 

colaborarea în obţinere branşamentului. 
 
D-nul Consilier local - dl. Chiricheş Andrei Ciprian: 
Arată că se angajează municipalitatea la drepturi şi obligaţii prin 

ăncheierea acestui protocol de colaborare. 
Subliniază că “ noi o să facem foarte multe lucruri se modifică terenul, noi 

angajăm municipalitatea şi bugetul local la costuri la final,  văd un articol, acest 
articol a fost pus şi în colaborarea pe care o avem cu F.C. Braşov clauze de 
confidenţialitate  . . . . . vorbim de bani publici.” 

 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Subliniază că această clauză de confidenţialitate este făcută şi remarcată , 

arătând faptul că este dreptul său să vină cu o astfel de iniţiativă, fiind un 
parteneriat pe care îl propune, fapt care nu angajează bugetar municipiului. 

 
D-nul Bogdan Bota - reprezentant Untold: 
Arată că “în protocol nu sunt prevăzute sancţiuni, nu avem cum să vă 

imputăm anumite lucruri, arătând că se vor respecta procedurile legale. Se arată 
că nu se dorerște decât transparenţă totală. 

 
D-nul Consilier local -  Chiricheş Andrei Ciprian: 
Afirmă faptul că “dvs. aveţi dreptul să propuneţi, astfel încât, să ne arătați 

care a fost cadrul legal sau procedura prin care a fost selectată aferta. Care a fost 
procedura prin care dumneavoastră, aţi seclectat exact acest prestator,  . . . . . nu 
vorbesc din punct de vedere juridic. 

 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Afirmă că “Codul administrativ îmi dă acest drept de iniţiativă, să vină 

sau nu vorbim de o primă propunere dintr-un şir mai lung. . . .eu fac un 



 13 

eveniment de calitate pe baza proiectului politic cu care am candidat şi Codul 
administrtiv.  . . . ...” 

 
D-nul Consilier local - Chiricheş Andrei Ciprian: 
E de părere că “am fi dorit să discutăm toate materialele dintr-o dată. 

dumneavoastră aţi solicitat în baza codului administrativ. aţi dat 3 oferte şi aţi 
rămas cu unul  . . . azi aplicaţi Codul administrativ.” 

 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Arată că  nu este competiţie, nicio  licitaţie.Este vorba de acorduri deun  

parteneriat, acesta fiind primul acord.Afirmă că nu există nici o clauză de 
confidenţialitate și că un organizator a venit cu 3 proiecte.  
 

D-nul Consilier local - Puşcaşu Alexandru-Claudiu:  
Întreabă dacă “În protocol, va acorda sprijinul societăţilor  . . “ 
 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Subliniază că la momentul când va veni rectificararea bugetară,o să 

vedem unde ajungem.  
 
D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian: 
Arată că din punctul său de vedere consideră că Braşov are nevoie de 

acest festival, Brașovul fiind este cel mai important oraş turistic din 
România.Consideră că este oportun ca acest proiect să se desfăşoare şi la Braşov. 

 
D-nul Consilier local - Potea Marius-Valentin: 
Adresează următoarea întrebare - cum va fi poziţionat faţă de conceptul de 

la Cluj, care este de nivel internaţional . . . .. Vor fi mai multe evenimente, mai 
multe concerte de mai mică amploare. A doua întrebare, locaţii diferite sau 
aceeaşi locaţie pentru vară, cât şi pentru iarnă.” 

 
D-nul Bogdan Buta -reprezentant  UNTOLD: 
Menționează faptul că  “noi dorim să transformăm Braşovul în cea mai 

cunoscută staţiune montană din Europa. . . .Braşov-ul să devină cea mai dorită 
staţiune montană din Europa. . . . .Nu am cerut exclusivitate. Nu ne e frică de 
competiţi, poate să vină oricine să propună un proiect mai bun sau în concurenţă 
cu noi.” 
 

D-nul Consilier local - Roşu Alexandru:  
Arată faptul că a amendat regulamentul consiliului local, respectiv art. 26, 

alin. 4, punctul  1 şi 2 - subliniind că nu avem dreptul să invităm orice persoană 
interesată să aplice procedura votată de noi. 
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D-nul Primar - Allen Coliban:  
Subliniază că în calitate de iniţiator poate să introducă puncte sau să invite 

persoane, propunând să fie lăsătă să vorbească persoana respectivă. 
 
D-na Preşedinte de şedinţă - Crivineanu Alexandra Ioana: 
Întreabă colegii dacă, sunt de acord cu propunerea domnului primar de a-l 

invita pe  dl. Măluşel Petru pentru a-și exprima opinia. 
 
D-nul Măluşel Petru : 
Arată că este din Predeal și că a fost director executiv FOTE in anul 2013, 

fiind numit de premierul Emil Boc, acela fiind cel mai bun eveniment din 
România şi de la nivel european.  

Arată că a trimis în 11 iunie 2021, toate 3 formulare care trebuiau şi erau 
în baza legală pentru o colaborare, după care nu s-a mai întâmplat nimic…Am 
depus în termen. 

Este la latitudinea dumneavoastră…suntem deschişi la colaborare, să ne 
invitaţi şi pe noi şi să ajungem la concluzie. Primăria să nu cheltuie nici un ban şi 
să câştigăm.” 

 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Arată că “prima oară cu acest proiect,  în care dl. Viceprimar a pomenit 

numele din partea A.L.D.A., au venit alţi domni şi doamne; nu înţeleg toată 
presiunea. Facem eveniment de calibru şi avem o propunere de parteneriat de la 
primul parteneriat.” 

Subliniază faptul că primul partener de încredere şi serios este cel realizat 
cu UNTOLD. 

De asemenea subliniază că “aveţi toată deschiderea care vor propune 
eveniment de valoare. Noi nu tragem concluzii. Aşa cum v-am comunicat către 
A.L.D.A. aprobasem două evenimente - nu a venit nimeni - putem relua.” 

 
(3) PUNCTUL 68 

 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre 
Municipiul Brașov și UNTOLD S.R.L. pentru promovarea Municipiului Brașov 
și a Poienii Brașov prin organizarea de evenimente culturale-artistice.  
 
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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(4) PUNCTUL 69 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate ,,Construire 
Spital Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecțioase Brașov”. 

 
D-nul arh. Abduraman, menționează că scopul studiului de prefezabilitate 

cuprinde - un corp nou de spital pentru următoarele specializări: boli infecţioase, 
pneumoftiziologie, recuperare, balneologie  . . . triaj. Face precizarea că spitalul 
de boli infecţioase şi ftiziologie, sunt entităţi separate şi cuprind clădiri separate. 
Noul spital se doreşte o unitate de excelenţă, oferind servicii medicale la cel mai 
înalt nivel. Arată că va fi poziţionat în zona spitalului regional, cu spitalizare la zi, 
îngrijire ambulatorie, dispensar T.B.C. zonă de servicii, bloc operator redus, 
centru recuperare, având compartiment primiri urgenţe cu cameră de gardă pentru 
fiecare specialitate medicală. Partea de cazare va fi organizată cu saloane cu un 
singur pat sau două. Arată faptul că în caz de necesitate, spitalul în mod normal 
are 279 paturi iar în cazuri excepţionale, poate fi suplimentat cu până la 324 
paturi …suprafaţa totală a spitalului,  fiind de 43.000 metri pătraţi. De asemenea 
arată că valoarea investiţiei este estimată la 64 milioane de euro şi valoarea totală 
a investiţiei 73 milioane de euro. 

D-nul Consilier local - Chiricheş Andrei Ciprian: 
Arată că ‘’premergător este un studiu de prefezabilitate, care este termenul 

pentru că trebuie să se încheie anul acesta.” 
 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Răspunde  că  anul acesta vom avea studiul de fezabilitate. 
 

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

(5) PUNCTUL 70 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Mun. Braşov, str. Castelului nr. 34, 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. 
 

(6) PUNCTUL 71 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Mun. Braşov, str.Poarta Schei nr. 5, ap.12. 
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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. 
 
 

(7) PUNCTUL 72 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în mun. Braşov, str. Poarta Schei nr.10, ap.6. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

(8) PUNCTUL 73 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în mun. Braşov, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 4, 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. 
 
 

(9) PUNCTUL 74 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în mun. Braşov, str. Mureșenilor nr.9, ap.8. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
                                                     (10) PUNCTUL 75 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii(apartamentarii) imobilului 
situat in Brasov, str. Piata Enescu 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. 
 

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 
 

 PUNCTUL 1   
Depunerea jurământului de către domnul Munteanu Gabriel, consilier local 
supleant validat, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov. 

 
 PUNCTUL 2 
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Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov - 
septembrie 2021. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 
7, iar amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local de domnul 
consilier Anton Cătălin, prevede ca, în cadrul listei obiectivelor de investiții 
capitolul 67, litera c - sumele acordate documentațiilor tehnice privind amenajare 
SKATEBOARD PARK zona pod Fartec-Brașov, documentații tehnice 
amenajare BMX PARK zona pod Fartec-Brașov, documentații tehnice amenajare 
ROLLER SKATE PARC zona pod Fartec-Brașov, se transferă în fondul de 
rezervă și la capitolul 70, litera c - alte cheltuieli - suma acordată pentru 
documentații tehnice - reconfigurare B-dul Victoriei - concurs de soluții, se 
transferă tot în fondul de rezervă şi care a fost votat cu 15 voturi pentru și 12 
voturi împotrivă; 
 În urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind continuarea plății din bugetul local a Municipiului 
Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă din cadrul 
Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov pentru anul școlar 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. 
 
 

 PUNCTUL 4 
 

Proiect de hotărâre privind modificare şi completare H.C.L. nr. 383/2021 
privind aprobarea contractului de finanţare pentru desfăşurarea activităţii 
Asociaţiei Clubul Sportiv Fotbal Club Braşov - Steagul Renaşte. 

 
 

D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian: 
Precizează faptul că “în luna martie am făcut afirmaţia că Secţia de fotbal 

Club Corona trebuie desfiinţată, pentru că cheltuie foarte mulţi bani de la bugetul 
local. Noua asociaţie Fotbal Club Braşov Steagul Renaşte - are cheltuieli de 
1.400.000 euro/an din bugetul local. Secţiunea de fotbal Club Corona - Liga III - 
consuma 450.000 euro/an; dacă se aplicau clauzele contractuale… cei din Liga II, 
consumau 700.000 de euro…Nu ştim nici la ora actuală, care sunt sumele 
contractelor, care sunt în asociaţie …nu mi se pare normal să veniţi să cerem 
alocări din bugetul local şi noi consilierii locali, să votăm în necunoştinţă de 
cauză…Din punctul meu de vedere viziunea acestei echipe, nu să se susţină din 
bani publici…Trebuie să-şi aducă sponsori; nu putem din banii publici aceste 
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sume, fără ca noi să ştim pe ce se duc. Sunt clauze de confidenţialitate antrenor, 
etc…Consumi 700.000 euro/an, să constatăm că această echipă la acest moment, 
dacă e să facem un calcul, ajungem la 1.400.000 pe an.” 

 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Arată următoarele “despre buget şi consumul pe care trebuie să-l 

suportăm de la bugetul local…aveţi suma care reprezintă suma salariilor stabilite 
prin bugetul naţional, 1.700 euro în medie, dacă nu mă înşel. Aveţi reprezentanţi 
colegi în acest club.  În 2-3 luni, putem face un sumar - zero lei transferuri, zero 
lei comision la secția de copii salariile inclus ale celor 11 membri pentru 
academie… să recunoaştem eforturile ca proiect, acesta este construit şi 
dimensionat recent comparativ cu Liga II...” 

 
D-nul Consilier local - Bădulescu Sebastian-Gabriel: 
Subliniază faptul că “Când am votat acest proiect, am fost de acord să se 

înfiinţeze această echipă şi e normal să o ajutăm cu bani de la bugetul local. Este 
foarte greu să o lăsăm fără bani. Acest club doreşte să se autofinanţeze, sponsorii 
nu vor veni chiar din primul moment.” 

 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Spune că “comparăm două niveluri diferite de competiţie şi      v-am spus 

un punct de vedere al antrenorului. Totodată v-am prezentat comparativ ce buget 
are şi la ce nivel se discută. . . există sponsorizări primite de acest club. Intenţia 
este să devină sustenabile. Să se întreţină din venituri şi din sponsorizări. . . . ” 

 
 

Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 383 din 
20.07.2021 privind aprobarea Contractului de finanțare pentru desfășurarea 
activității Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov - Steagul Renaște. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru şi 4 abţineri. 
 

 PUNCTUL 5 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.   

 
D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian: 
Subliniază faptul că “ privitor la organigramă şi statul de funcţii al 

Primăriei Municipiului Braşov, nu prea înţeleg un lucru. . . . suplimentaţi cu 65 
posturi noi. Faceţi comparaţie cu primării paralele.Cu un număr de angajaţi şi 
acum este nevoie de 65 de posturi noi, 5 persoane detaşate de la Agenţia 
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Metropolitană, 12-16 consilieri personali, din punctul meu de vedere nu 
reprezintă o eficienţă a acestei organigrame. 

 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Arată că are şase consilieri, cât permite Codul administrativ, există 332 

persoane la care suplimentăm un număr de 65 de posturi respectiv direcţii şi 
posturi noi.  

Clujul - are un total în organigramă de 1.095. 
Timişoara - are un total în organigrama 640. 
Oradea -are un  total în organigramă 587. 
Afirmă că municipiul are aparatul subdimensionat, a avut şi peste 500 de 

posturi în organigramă - acum abia ajungem la 400. 
 
D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian:  
Cu privire la 65 de posturi afirmă că nu este oportun să se compare 

Braşovul cu Clujul,  . . . .  Clujul are o populaţie, Braşovul alta.  
Menționează ză cele 65 de posturi noi, la acest moment, nu sunt  eficiente 

din punct de vedere administrativ. Arată faptul că proiectul nu este oportun şi 
eficient pentru actul administrativ. 

 
D-nul Primar - Allen Coliban: 
Precizează “cum să faceţi administraţie fără să avem aparat?  
 
D-nul Consilier local -  Diaconu Pamela Maria:  
Întreabă ,  care este impactul bugetar?” 
 
D-na Dincă Liliana - şef Serviciu resurse umane: 
Afirmă că pentru cele 65 de funcţiuni nou  înfiinţate, efortul bugetar este 

de 471.000 lei.  
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1şi 5, iar  
rezultatul votului cu privire la proiectul propus: 13 voturi pentru și 14 voturi 
împotrivă, astfel proiectul a fost respins. 
 

 PUNCTUL 6 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale societăţii S.C. R.I.A.L. S.R.L.  
 
D-na Preşedinte de şedinţă -  Crivineanu Alexandra Ioana: 
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Arată că comisiile nr. 1, 5 şi 6 au avizat proiectul . 
 
 
D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian: 
Subliniază faptul că “organigrama de la S.C. R.I.A.L. S.R.L., vor să dea 

oameni afară.  . . . ca decizie administrativă, nu este normal, să vii în luna iulie să 
dai hotărâre în consiliu de administraţie să spui primele de Paşti, de Crăciun şi de 
vacanţă se vor plăti în 2022, apoi . . . . în luna august să dai hotărâre - consiliul de 
administraţie - se reduce programul de lucru 4 ore 1 lună şi apoi la - 1 septembrie 
- director general 23.000 lei brut, după care în luna septembrie, ne trezim că vor 
să dea oamenii afară. . . . . Acest director general este pe funcţie fără concurs, s-a 
prelungit mandatul pe două luni. . . . . . În cele 4 luni de mandatul nu a avut nici o 
realizare să i se mărească salariul.  . . . .Trebuia acest director, până îşi face 
ordine, să rămână la acest salariu, nu să-l mărească; nu are rezultate concrete 
decât că - încasat din suma de 9,5 milioane, din care i-a rămas 2,5 milioane 
capital de lucru, practic a primit societate la cheie şi astăzi ne trezim la 1 
septembrie - îşi majorează la salariul brut. 

Din punct de vedere al deciziei administrative, faptul că nu este ales prin 
concurs, fiind interimar, ceea ce a făcut consiliul de administraţie este o greşeală 
administrativă.” 

 
D-na Viceprimar - Boghiu Flavia-Ramona  
Arată că “ în legătură cu faptul că directorului general i s-a majorat 

salariu, acesta a fost indexat, fiind decizia consiliului de administraţie în 
conformitate cu  O.U.G. nr. 109/2011  . . . legat de organigramă, puneţi accent de 
felul cum se restructurează din punct de vedere al Direcţiei Tehnice S.C. R.I.A.L. 
S.R.L., se pot lua lucrări şi să poată fi conduse aşa cum trebuie.” 

De asemenea arată că în cadrul serviciului comercial, reducerea posturilor 
de la 9 la 7 și se comasează cu un alt departament pentru a se eficientiza 
activitatea.În cadrul compartimentului valorificări imobile vor funcţiona - 8 
posturi juridice, respectiv avizări  litigii şi secretariat. De asemenea vor fi două 
posturi recuperări creanțe şi executări silite cu o structură de 7 posturi.  

 
D-nul Consilier local - Pătraşcu Lucian: 
Arată că “salariul a fost crescut la 23.000 lei,  nu am vorbit de indexare  . . 

. . acest director est interimar. Nu înţeleg de ce aţi mărit la 01 septembrie şi acum 
daţi afară. Nu înţeleg de ce nu aţi plătit prima de vacanţă. I-aţi obligat să nu 
lucreze timp de 8 ore, să ia salariul întreg.” 

 
D-na Viceprimar - Boghiu Flavia-Ramona 
Subliniază că “aţi avut un plan de restructurare al societăţii şi având în 

vedere că era nevoie de aceste măsuri.aţi avut raportul făcut de consiliul de 
administraţie.” 
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D-nul Consilier local - Iftime Mihai-Ciprian: 
Răspunde , arătând că “ . . . . pentru că se discută de S.C. R.I.A.L. S.R.L. 

unde alături de dl. Vieriu sunt reprezentant al asociaţilor  . . . au fost decizii în 
care societatea îşi desfăşoară activitatea. . . . . am considerat că personalul S.C. 
R.I.A.L. S.R.L. e supradimensionat  inclusiv partea tehnică, nu numai cea 
administrativă. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru şi 4 abţineri. 

 
 

PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Grupul de Inițiativă Răcădău pentru organizarea evenimentului Jocurile 
Cartierului Răcădău 2021.  
  
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. 
 

PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Zimbru O.C.R. S.R.L. pentru organizarea evenimentului sportiv ,,Lansarea 
Federației Române de Sporturi cu Obstacole”. 
 
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 proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiectul COSME TourINN -act. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 7, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
      PUNCTUL 10 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Procesul de 
Bugetare Participativă al Municipiului Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 
7, iar propunerile formulate în plenul ședinței Consiliului Local de nominalizare 
a celor 3 consilieri locali membri ai Comisiei de bugetare participativă au fost 
următoarele: Gerea Miruna-Magdalena - 27 voturi pentru, Pătrașcu Lucian - 24 
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voturi pentru și 2 voturi împotrivă, Anton Cătălin - 25 voturi pentru și 2 voturi 
împotrivă. 
În urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate. 
  

PUNCTUL 11 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de 
utilizare pe domeniul public al Municipiului Brașov a trotinetelor electrice prin 
intermediul unei platforme online, în sistem self-service. 
 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 D-na Gerea Miruna părăseşte sala de consiliu. 
       

PUNCTUL 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 
1/2018, aprobat prin H.C.L. nr. 735/2018. 
 
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 13 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertelor de donaţie a trenurilor din str. 
Turnului nr. 5 înscrise în C.F. nr. 170895, 170938, 170933, 147195, 147504, 
156456, 162764, 161964, a infrastructurii rutiere-străzi interioare Cartier Coresi 
precum și instalației de iluminat stradal aferentă cartierului. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
       PUNCTUL 14 
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a 
Municipiului Braşov a instalaţiei de iluminat stradal aferentă terenurilor 
identificate sub nr. cadastral 150105, 153653, 163706 şi 105445 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. 

 
           PUNCTUL 15 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de 
închiriere nr. 200/2007 a unui număr de 12 locuri de parcare aferente Hotelului 
Ambient, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Euro Tour S.R.L. 
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Pe marginea acestui proiect s-au purtat discuţii contradictorii. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 24 pentru  şi 2 abţineri. 
 
       PUNCTUL 16 
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 - Colegiul Tehnic Mircea Cristea - corp 
Ateliere”. 
 
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. 
 

PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 420 din 31 
august 2015 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți realizării obiectivului de investiții “Reparaţii capitale Şcoala Gimnazială 
nr. 11, corp B”. 
 
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. 
 
 
      PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 452 din 31 
iulie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării 
obiectivului de investiții consolidare zid Colegiul Național Aprily Lajos. 
 
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. 
 

PUNCTUL 19 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 329 din data de 17 iunie 2021, republicată, privind lucrările ce urmează 
a fi executate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 93/2019. 
 
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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 748/2018 
republicată, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici 
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aferenți realizării obiectivului de investiții „Eficientizare energetică a clădirilor 
publice din Municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transilvania, corp A”. 
 
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. 
 
 

           PUNCTUL 21 
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată, către Direcția de 
Asistență Socială, a echipamentelor/articolelor sportive care compun „Dotări Sală 
Sport Colegiul Tehnic Transilvania”. 
 
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. 
 
  
          
                PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre privind Acordul pentru transmiterea dreptului de concesiune 
asupra terenului obiect al Contractului de concesiune nr. 2841 din 02.05.2019, 
situat în Municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 31, în cazul transmiterii dreptului 
de proprietate asupra construcției. 
 
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 23 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
concesiune nr. 382 din 23.11.2004, având ca obiect terenul situat în Brașov, str. 
Matei Basarab nr. 82, în suprafață de 10 m.p., înscris în C.F. nr. 23935 Brașov, cu 
nr. top. 6295/1/2/1. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                                                            PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiţionale nr. 2 la Contractul de 
concesiune nr. 273 din 20.10.2003 și nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 230 din 
19.09.2000 având ca obiect terenurile cu destinația de acces din exterior situate în 
Municipiul Brașov, str. Toamnei nr. 18, în suprafață de 6,80 m.p., respectiv în 
suprafață de 3,2 m.p. 
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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 25 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la contractul de 
concesiune nr. 168 din 06.06.2005, modificat prin actul adițional nr. 
1/06.03.2019, având ca obiect terenul aferent garajului situat în Brașov, str. 
Molidului f.n., în suprafață de 17,70 m.p., înscris în C.F. nr. 154420 Brașov, (C.F. 
vechi: 44548), cu nr. top. 6760/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6. 
 
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 aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
concesiune nr. 14 din 15.02.2006 având ca obiect terenul situat în Municipiul 
Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafață de 17,66 m.p., înscris în C.F. nr. 
144098 Brașov (C.F. vechi: 49234) cu nr. top. (5863/2, 5864/1)1/12. 
 
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. 171968 Brașov, nr. cad. 171968 și a terenului înscris 
în C.F. nr. 171934 Brașov, nr. cad. 171934 - str. Narciselor nr. 54. 
 
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. 169132 Brașov, nr. cad. 169132 - str. Albinelor. 
 
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 29 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 171574 Brașov, nr. cad. 171574 - str. Nicolae Labiș. 
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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 30 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
unor terenuri de la Deacu Florin, Deacu Daniela, Petrescu Gheorghe și Petrescu 
Andreea-Luiza - str. Căliman. 
 
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. 171458 Brașov, nr. cad. 171458 - zona str. Bârsei. 
 
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 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 172196 Brașov, nr. cad. 172196 - zona str. Bârsei. 
 
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 33 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 885/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 107390 Brașov, nr. cad. 4184, 
nr. top. 11177/1/1/1/1/11 - str. Nicolae Orghidan. 
 
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 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 1.030/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 107390 Brașov, nr. cad. 4184, 
nr. top. 11177/1/1/1/1/11 - str. Nicolae Orghidan. 
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 35 
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Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 171545 Brașov, nr. cad. 171545 - str. Turnului. 
 
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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 170060 Brașov, nr. cad. 170060 - zona str. Capra 
Neagră. 
 
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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 170309 Brașov, nr. cad. 170309 - str. Plopilor. 
 
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 38 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
474/2016, republicată, având ca obiect darea în administrare către Serviciul 
Public Local de Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţii 
serviciului. 
  
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 privind aprobarea trecerii la venituri ale Bugetului local al 
Municipiului Brașov a sumei de 5.483,00 lei, ca urmare a refuzului de a restitui, 
către S.R.L. KENOTRON SERVICE, CUI RO 5597466, garanția de bună 
execuție, ca fiind prescrisă. 
 
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  documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire 
locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, apartamente, str. Traian Grozăvescu 
nr. 9 Braşov”, beneficiar S.C. Cosmopolit Cantacuzino S.R.L. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar 
Comisia de specialitate nr. 2 a formulat următorul amendament: „În baza H.G. 
nr. 525/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 
anexa nr. 4 la Regulamentul general de urbanism, punctul 4.11.2 - care 
presupune că străzile, aleile carosabile în interiorul parcelelor, trebuie să aibă 
minim 7 m, 2 benzi și un trotuar de cel puțin 1 m” și care s-a votat cu 21 voturi 
pentru și 5 abțineri; în urma votului Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 
  

       PUNCTUL 41 
Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism ”P.U.D. - Construire 
ansamblu de locuințe colective, organizare de șantier, împrejmuire, în municipiul 
Brașov, str. Lungă, nr. 182”, beneficiari: Plămădeală Iurie și Popov Ion. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
   

       PUNCTUL 42 
Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare pe o perioadă de șase 
ani a suprafeței de 0,5447 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului 
Brașov, situate în UP IV Brașov, ua 1A (0,0483 ha), 1B (0,1590ha), 1Ad (0,1628 
ha), 2B (0,0047ha), 2Ad (0,0487ha) și ua 65A (0,1212 ha) în scopul realizării 
lucrărilor incluse în obiectivul - Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și 
a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/regiunea Centru în perioada 
2014-2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

     PUNCTUL 43 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Codrul 
Cosminului 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 44 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Nucului f.n. 
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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 45 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Molidului 
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 46 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov str. 13 
Decembrie 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 47 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. 13 
Decembrie 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. 
 

 PUNCTUL 48 
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 315 din 
27.05.2021 privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Dr. Gheorghe 
Baiulescu nr. 8. 
 
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 alipirea unor imobile situate în Brașov, str. Dobrogea 
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 50 
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Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în 
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 51 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov,  str. Lungă nr. 107. 
 
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 imobilului situat în 
Brașov, str. Popa Șapcă nr. 6-8. 
 
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 unui imobil situat în 
Municipiul Brașov, B-dul Griviței nr. 65. 
 
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 imobilului situat în 
Brașov, B-dul Griviței nr. 107. 
 
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. Baciului 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 56 
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Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în 
Municipiul Brașov, str. Mărășeşti 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 57 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în 
Municipiul Brașov,str. Constantin Lacea 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 58 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov,   str. Narciselor 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 59 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în 
Municipiul Brașov, str. Castelului nr. 148. 
 
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 60 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a 
imobilului - strada Molidului - 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. 
 

 PUNCTUL 61 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a 
imobilului - strada Molidului - 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. 
 

 PUNCTUL 62 
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Proiect de hotărâre privind revocare drept de folosință imobil în Brașov, strada 
Constantin Brâncoveanu 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. 
 

 PUNCTUL 63 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile situate în Brașov, 
str. Zizinului   nr. 119, către Direcția Administrare Infrastructură Sportivă 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 64 
Informare privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși în 
vederea folosirii ca bază pentru negociere între adunarea generală a asociaților și 
consiliul de administrație al S.C. RIAL S.R.L. 
 

 PUNCTUL 65 
Informare privind actualizarea serviciului de transport public. 
 
 
            Preşedintele şedinţei - d-ra consilier Crivineanu Alexandra - Ioana  
declară încheiate lucrările şedinţei. 
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.  
 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR  GENERAL, 
   CRIVINEANU ALEXANDRA - IOANA                               ADRIANA  TRANDAFIR 
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