
 1 

                  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  octombrie  2021 
 

 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 29 octombrie 2021, orele 11:00, 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 - Anda - Maria Zamora 
înlocuitorul de drept al doamnei Adriana Trandafir  face prezenţa, din totalul de 
27 de consilieri sunt prezenţi 26 de consilieri, absentează motivat domnul Roşu 
Alexandru 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. 

 
I n t e r p e l ă r i 

 
D-nul Consilier local - Pătrașcu Lucian  are trei interpelări, respectiv:     

1.Menționează că revine la discuția de săptămâna trecută din ședința 
ordinară prin care d-na viceprimar Boghiu Flavia, declara că suma de 150.000 lei 
la raportul de audit,  nu se va plati, dorind un răspuns în scris în acest sens. 

2. Dorește ca studiile de fezabilitate care au fost elaborate in anii 2020-
2021, să fie aduse la cunoștiința consilierilor locali pentru ca  aceștia să cunoască 
ce sume au fost achitate pentru aceste SF și câte dintre ele au fost duse până la 
capăt și finalizate prin proiecte. 

3. ANRE-ul a vândut gigacaloria cu 87 la sută mai scump,  iar la Primărie 
există Serviciul de termoficare care aprovizionează de la Bepco agent termic cu 
135 lei mgw/gaz .Arată că potrivit deciziei ANRE s-a mărit la 252 lei mgw/gaz , 
așa încât Serviciul de termoficare achiziționează gazul cu 87 la sută mai scump 
decât în prezent. În prezent Primăria acordă o subvenție de 20 de miloane de 
lei/an, așa încât dorește ca la următoarea ședință de consiliu local să se vină cu un 
referat din partea executivului pentru ca  prețul să fie suportabil pentru populație 
la gaz. 
            D-nul Primar- Allen Coliban precizează faptul că la primele două 
amendamente o să răspundă în scris. 

În ceea ce privește ANRE-ul arată că s-au purtat discuții cu Serviciul de 
termoficare și se fac analize în continuare, de asemenea se  estimează că este 
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nevoie de aproximativ  30 de milioane de lei,  sume suplimentare. Au fost trimise 
autorităților centrale propunerile de soluții pentru a rezolva problema pentru 
populația abonată la sistemul de termoficare și pentru cazurile sociale. 

Subliniază faptul că nu vor fi probleme la Brașov cu încălzirea și apa caldă, 
dar bugetul local se va împovăra cu sumele alocate suplimentar. 

În viitoarea ședință de consiliu local se vor prezenta în scris ultimele date 
actualizate ale acestei situați legate de încălzirea cetățenilor. 

D-na consilier local - Diaconu Pamela precizează faptul că are o întrebare 
legată de creșa care a fost construită pe str.Apollo și care nici până în prezent nu a 
fost deschis pentru folosința copiilor, existând probleme de conectare la rețeaua 
de gaz metan, aceasta dorind să cunoască un termen concret de punere în 
funcționare a creșei respective. 
           D-na Viceprimar- Boghiu Flavia, face precizarea că lucrarea se află în 
stadiu de autorizare a branșamentului la gaz metan și că urmează obținerea 
avizelor în termenul legal inclusiv de emitere a autorizației. 
           D-na consilier local - Diaconu Pamela, subliniază faptul că încă din luna 
septembrie a fost anunțat faptul că grădinița va fi dată în folosință, iar între timp 
datorită lipsei încălzirii au apărut deteriorări ale acesteia, întrebând ce urmează să 
se facă cu deteriorările apărute și dacă vor fi reparate. 

 D-na Viceprimar- Boghiu Flavia, subliniază că în prezent grija este 
pentru ca grădinița să fie funcțională și să fie dată cât mai curând în folosință. 
           D-nul consilier local- Chiricheș Ciprian, precizează că are o interpelare 
mai veche, respectiv cea referitoare la catacombele Brașovului, astfel arată că d-
na viceprimar a afirmat că acestea au fost înregistrate in cartea funciară, 
solicitând în acest sens un extras de CF, extras pe care însă nu a fost primit nici 
până în prezent. 

 D-na Viceprimar- Boghiu Flavia,  arată că raportul de evaluare efectuat, 
determină doar valoarea catacombelor, însă d-na Souca de la Serviciul Cadastru 
subliniază că potrivit Legii nr.7/1996 și a Ordinului ANCPI nr.700/2007, 
catacombele nu se înscriu în cartea funciară, fiind construcții subterane, însă este 
înscris în CF terenul aferent acestora. 
            D-nul consilier local- Pușcașu Alexandru, dorește să-l felicite pe 
campionul Nic Negumerean USC asigurându-l de tot sprijinul din partea 
consiliului local. 

    D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian informează următoarele: 
1. În legătură cu invitația la proiectul  skate/roller de sub podul Fartec, arată 

că a participat la fața locului și a avut discuții cu cei implicați, invitându-i să 
prezinte proiectul în plenul consiliului pentru a prezenta detalii suplimentare. 

2.În legătură cu cartierul Avangarden Bartolomeu, respectiv cu asfaltarea 
acestui cartier, arată că au fost purtate discuții cu dezvoltatorul și cu cei de la 
Serviciul străzi, însă deși au documentația obținută inclusiv avizul de principiu, 
cu toate acestea asfaltarea e blocată la nivelul Arhitectului Șef, dorind o discuție 
cu Arhitectul Șef pentru deblocarea proiectului,  deoarece vine iarna și nu se mai 
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pot face lucrări. Cere o cale de urgentare a acestor lucruri, arătând că Serviciul 
străzi a efectuat demersurile necesare, însă proiectul rămâne în continuare blocat. 

D-nul Primar- Allen Coliban, subliniază că ideea de skate park este 
benefică și că această comunitate este dezvoltată în localitatea noastră, existând 
oportunități de amplasare a infrastructurii necesare practicării acestor activități. 
Proiectele de sub podul de la Fartec și de pe str. Independenței sunt în faza în care 
banii sunt destinați pentru această infrastructură. Studiul de fezabilitate cu 
indicatorii tehnico-economici se află într-un stadiu avansat de realizare. 

În legătură cu asfaltarea își arată toată deschiderea, motiv pentru care arată 
că va discuta cu d-na Manolache, arătând că proiectele de asfaltare au fost 
deblocate însă mai sunt de rezolvat probleme de ordin juridic. 

D-na Viceprimar - Boghiu Flavia, față de asfaltarea cartierului 
Avangarden, menționează faptul că autorizația trebuie să fie legală, afirmând că 
ceea ce a depins de noi a fost făcut, însă în mod obligatoriu trebuie să se respecte 
legea . 

  D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian, crede că pentru asfaltarea cartierului 
Avangarden, lucrurile se pot rezolva mai devreme de o lună și jumătate 

  D-nul Consilier local - Codreanu Adrian, arată faptul că cetățenii 
cartierului Bartolomeu cu ajutorul bisericii, au solicitat amenajarea unui loc de 
parcare vis-a-vis de biserică, însă nici până în prezent nu au primit răspuns. 

D-nul Primar- Allen Coliban, menționează că va răspunde în scris la 
acest subiect. 

 
 

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare  din data de 
29 septembrie 2021, precum şi al şedinţelor extraordinare din 04 octombrie 2021 

şi 15 octombrie 2021 
 
 

 În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesului-verbal al 
şedinţei ordinare  din data de 29 septembrie 2021, precum şi al şedinţelor 
extraordinare din 04 octombrie 2021 şi 15 octombrie 2021 care se aprobă cu 
unanimitate. 
       
           Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi suplimentară care are 3 
puncte. Totodată, se aprobă cu unanimitate ordinea de zi cu 74 de puncte şi 4 
puncte retrase (3, 16, 48, 50). 
             Se supun la vot punctele suplimentare. 
 

(1) PUNCTUL 75 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 și Anexei 2  la H.C.L. nr. 329 
din data de 17 iunie 2021, republicată, pentru lucrările ce urmează a fi 
executate în baza H.C.L. nr. 93/2019.  
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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. 

 
(2) PUNCTUL 76 

Proiect de hotărâre privind acceptarea promisiunii de încheiere a unei oferte de 
donaţie autentificată sub nr. 3528/26.10.2021, modificată prin actul adițional nr. 
3530/2021, a imobilului situat în Brașov, cartier Avangarden. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
(3) PUNCTUL 77 

Proiect de hotărâre privind mandatarea SC RIAL SRL pentru reglementarea 
situației juridice a spațiilor cu destinația de sediu partid politic.  
 
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 
 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov - 
octombrie 2021. 

D-nul Primar- Allen Coliban, menționează faptul că excluderea de pe 
proiectul de rectificare a bugetului a sumei pentru b-dul Victoriei înseamă că nu 
pot fi realizate toate cele stipulate în alte documente și/sau strategii cum ar fi 
Strategia de dezvoltare durabilă care cuprinde  noul centru urban și axa de 
dezvoltare a zonei până la gara Brașov .           

În acestea sunt prevăzute benzi dedicate, inclusiv calea verde, ori prin 
nerealizarea lor nu se mai poate interveni în perioada de sustenabilitate. 
        Arată că e nevoie în scurt timp de documentații în care contractorii să stea la 
aceeași masă pentru finalizarea proiectelor implicate.              
         În Strategia de dezvoltare a zonei metropolitane - există spații protejate, 
dezvoltarea zonei de recreere - acestea fiind incluse inclusiv în zona bulevardului 
Victoriei. 

De asemenea în Planul de integrare a calității aerului - sunt incluse zone 
verzi, piste pentru biciclete, pietonale etc. aferente zonei Victoriei. Planul de 
mobilitate durabilă prevede de asemenea creșterea numărului de zone verzi în 
Brașov. 

Și în Strategia schimbărilor climatice în municipiu, sunt prevăzute 
numeroase spații verzi, inclusiv reconfigurarea spațiilor dintre blocuri, trasee 
pietonale etc. Precizează faptul că dacă nu se vor împlementa aceste măsuri, care 
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sunt oportune, fiind în faza de alocare a banilor necesari pentru a se elabora 
studiul zone atunci proiectul riscă să fie blocat. Menționează în legatură cu 
studiul de trafic, faptul că acesta este elaborat de proiectant, urmând ca ulterior să 
fie aprobate în consiliul local, însă mai întâi este nevoie de bani pentru realizarea 
acestor studii de fezabilitate. 

Referitor la pct. 2 - privind nealocarea sumelor pentru studiul de 
fezabilitate a grădiniței, arată că există o listă de proiecte la Serviciul investiții așa 
încât e nevoie de 50.000 lei pentru efectuarea studiului de fezabilitate. 

D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian, arată în legătură cu studiul de 
fezabilitate pentru grădiniță, că sunt discuții cu locuitorii din Stupini pentru 
construirea în zonă a unei grădinițe și că suma este luată de Serviciul investiții. 

       În legătură cu b-dul Victoriei, menționează că este neliniște în rândul 
locuitorilor din zonă care au mașină, în sensul că vor circula pe jos fără  mașinî 
sau nu. Întreabă dacă s-a discutat cu specialiștii, deoarece b-dul Victoriei face 
legătura cu b-dul Gării și M. Kogălniceanu, existând o zonă unde pot fi plantaţi 
copaci. Acesta arată că se impune mai degrabă a se avea în vedere b-dul Griviței 
sau str. Aurel Vlaicu ori str. Calea București, pentru că aceste artere sunt lipsite 
de zone verzi. 

    D-nul Primar- Allen Coliban, subliniază faptul că este nevoie de 
specialiști care să vină cu studii și analize, nu trebuie să vorbim de alegerea unei 
soluții din mai multe. Pentru b-dul Victoriei e important proiectul, deoarece este 
în preajma Centrului civic, arătând că zona Victoriei a fost proiectată în anii 60, 
fiind nevoie de o reîmprospătare a zonei. 

B-dul Victoriei nu este adaptat la tot ceea ce înseamnă zona respectivă în      
ansamblul acesteia. Acest bulevard e prins în toate studiile, arătând că dacă 
cineva e interesat o să prezinte în scris consilierilor locali toate amănuntele. 

   Menționează faptul că toate argumentele și propunerile de dezvoltare vor fi 
incluse într-un proiect - într-un viitor studiu de fezabilitate cu acordul tuturor 
factorilor implicați, dar acesta nu se poate realiza  în lipsa unui parteneriat tehnic. 

     D-nul Consilier local- Pătrașcu Lucian,  arată faptul că pentru cele două 
parcuri de role și biciclete prevăzute în studiul de fezabilitate, Primăria trebuie să 
elibereze certificatul de urbanism unde este necesar să se prevadă și un raport de 
siguranță în exploatare a obiectivului. Atât a parcului de skeat și rolle de la 
pasajul  Fartec dar și despre parcul pentru biciclete de pe str. Independenței - 
specificând că pot interveni probleme de siguranță a copiilor. Dorește ca în 
studiul de fezabilitate pentru aceste parcuri să fie inclus și studiul de siguranță în 
exploatare. 

Cu privire la B-dul Victoriei amintește faptul că zonele aferente str. Griviței, 
Toamnei și M. Kogălniceanu, sunt foarte aglomerate, cerând inițierea unui studiu 
de fezabilitate pentru descongestionarea zonelor respective. Specifică că degeaba 
se intervine cu spații verzi ori pietonale pe Victoriei, dacă nu există specialiști 
care să rezolve problema traficului din zonă și de evitare a aglomerației. 
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       D-nul Primar - Allen Coliban,  precizează faptul că nu în certificatul de 
urbanism se poate cere includerea raportului de siguranță în exploatare, acesta 
fiind o temă de proiectare în studiul de fezabilitate, acesta fiind parte din tema 
studiului. 

Referitor la B-dul Victoriei menționează faptul că există studiu de trafic 
actualizat și că acesta va fi poartă de intrare pentru această analiză. Obiectivul 
este să creștem numărul căilor pietonale  și să înverzim zona. Solicită acești bani 
pentru realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv pentru rezolvarea problemelor 
de trafic, arătând că o să fie prinse în tema de proiectare, zonele verzi, spațiile 
comerciale, parcările supraterane sau subterane etc. 

Subliniază că proiectantul trebuie să vină către municipalitate cu soluții după 
care urmează stabilirea temei și încheiaerea contractului, cu asigurarea tuturor 
doleanțelor, arătând faptul că e un proiect care „oferă țesutul urban și componenta 
socială”. 

D-nul consilier local - Pătrașcu Lucian, solicită ca studiul de fezabilitate 
inclusiv cu studiul de trafic să fie pus la dispoziția consilierilor locali. 

D-nul Primar- Allen Coliban, arată că aceste  măsuri sunt prinse în Planul 
de mobilitate urbană, care sunt măsuri de implementare cu studii corelate, 
îndemnând consilierii să „facă ceea ce trebuie cu B-dul Victoriei, trebuie să 
construim încredere cu implicarea strategiilor existente . . . „ 
         D-na consilier local - Diaconu Pamela întreabă care este diferența, întrucât 
pentru această zonă a fost votat HCL nr. 435 - calea verde a Brașovului - unde 
Primăria trebuia să caute un consultant de specialitate pentru plata și finanțarea 
din fonduri europene nerambursabile în valoare de 1, 34 milioane.Calea verde 
urma să lege câteva puncte din Brașov, inclusiv zona Gării, să cuprindă mobilier 
urban . . .Întreabă în final „care e scopul acestor bani.” 
         D-nul Primar - Allen Coliban, subliniază faptul că există proiecte care 
intervin punctual pe aceste zone aferente bulevardului.Calea verde și traseul de 
biciclete – „lasă skuar - arătând că poate mutăm benzile, bulevardul în 
ansamblu.Studiul de fezabilitae completează găurile lăsate de celelalte studii . . 
Nu se suprapun proiectele ci se extind.” 

D-nul Consilier Local - Werner Braun este de părere că există consens în 
ceea ce privește parcurile de skeate/rolle și că se găsesc soluții de rezolvare.Arată 
că numarul maşinilor e crescător în municipiu fiind necesară creșterea numărului 
de mașini cu hidrogen nepoluante. Întreabă dacă mijloacele de transport în comun 
vor mai circula pe bulevardul Victoriei, cerând să se facă un studiu adevărat 
pentru ținerea unui echilibru „să nu omorâm totul numai de… a înverzii.” 
       D-nul Primar- Allen Coliban subliniază că avem studiile inclusiv cele 
pentru mobilitate, nefiind de acord cu comparațiile dintre Brașov și Munchen , 
arătând că pe b-dul victoriei nu vor fi extinse benzile de circulație , solicitând 
alocarea banilor pentru studiul necesar.Arată că nu se va închide b-dul Victoriei 
ci acesta va suferi transformări, tendințele sunt în sensul nevoii de transport 
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public și biciclete, existând planul de mobilitate ce urmează a fi implementat și 
sunt elemente pentru o ședință separată. 

D-nul consilier local - Chiricheș Ciprian menționează că nu are 
cunoștiință despre vreun stadiu de trafic sau despre calea verde, însă dorește 
organizarea unei ședințe de informare cu specialiștii și separat cu consilierii 
locali, „deoarece fiecare consilier local are o părere personală.” Ar dori să se aibă 
în vedere o perspectivă pe 10-15 ani, amplă, pe toate axele de dezvoltare ale 
orașului, arătând că „nu suntem pregătiți, suntem legați de b-dul Victoriei, nu se 
poate să  fluidizăm din mijlocul orașului…” 

 D-nul Primar- Allen Coliban menționează că dezbaterea solicitată  va 
avea loc, însă acesta nu e un punct pe ordinea de zi ci o rectificare bugetară, 
arătând că mai există proiecte similare pe lista de investiții, exemplificând str. 
Institutului, pasajul Tractorul, Calea Feldioarei - toate acestea fiind cuprinse în 
PUG. Subliniază că există o viziune care poate fi înbunătățită, existând o 
integrare a acestei viziuni, rsepectiv biciclete, parcări etc. 

  D-nul consilier local - Crican Cezar ca replică la alocuțiunea d-lui W. 
Braun, arată faptul că nu se poate vorbii în Brașov de un timp mai mare de 30 de 
minute pentru tranversarea municipiului, rolul consilierilor locali fiind acela de 
realizare a cadrului pentru organizarea infrastructurii pentru mobilitate urbană. 

     La final au luat cuvântul cei doi  invitați ai Asociației Flava Sports Braşov         
- d-nii Marius Mitran și Theodor Moisachi, pentru prezentarea în detaliu a celor 
două parcuri de skate/roller. 
 
           Proiectul de hotărâre a fost avizat de toate comisiile de specialitate, iar 
comisiile nr. 1, 5 au  avizat cu următoarele amendamente: 
1. La cap. 67, să fie un singur S.F. în valoare de 180.000 lei 
2. Realizarea unui S.F. pentru construirea unei grădiniţe în zona Stupini. Terenul 
este al Municipiului Braşov, suprafaţa este de 1800 mp la intersecţia strazilor 
Izvorului cu Bârsei. Suma stabilită 50.000 + TVA. 
3. La cap.70, excluderea poziţiei documentaţiei tehnice, reconfigurare B-dul 
Victoriei., care au fost votate astfel, amendamentele 1 şi 2 au fost aprobate cu 
unanimitate, iar amendamentul 3 a fost votat  cu 17 voturi pentru şi 9 împotrivă. 
            În urma votului,  proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al 
numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 
Municipiului Brașov, anul școlar 2021-2022, semestrul I. 
 
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 3 - RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Fundaţiei Monumentelor Istorice 
Braşov. 
  

 PUNCTUL 4 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 
28.01.2017, privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Teatrului 
pentru Copii “Arlechino” Brașov, republicată. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
  

 PUNCTUL 5 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale 
Filarmonicii Braşov, instituţie aflată sub autoritatea  Consiliului Local. 
 
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 6 
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
Funcţii ale Operei Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

  
 PUNCTUL 7 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
150/2021 privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul 
Braşov, str. Zizinului nr. 144, 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 8 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 554/2020 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă 
Socială Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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 PUNCTUL 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri de 
inventar către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking. 
 
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 10 
Proiect de hotărâre privind aprobarea campaniei de conștientizare privind 
colectarea selectivă în Municipiul Braşov, în perioada noiembrie 2021 - 
octombrie 2022. 
 
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 11 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre 
Municipiul Brașov și Festival Tickets Management S.R.L. (Electric Castle) în 
vederea promovării Municipiului Brașov prin intermediul unor evenimente 
cultural-artistice. 
 

Cu privire la Festivalul Electric Castle au luat cuvântul delegații acestui 
festival care au prezentat proiectul, respectiv d-na Ema Cristea șă domnii Rușanu 
și Luca. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi o abţinere. 
 
 

 PUNCTUL12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului pentru constituirea 
,,Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea Rutei Fortificațiilor în Județul 
Brașov.” 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 PUNCTUL 13 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului pentru constituirea 
,,Parteneriatului pentru Dezvoltarea și conectarea traseelor de biciclete, 
Dezvoltarea și conectarea traseelor de drumeție de înaltă și joasă altitudine și 
Dezvoltarea integrată a turismului durabil de-a lungul Râului Olt.” 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 14 

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Construire 
grădiniță în cartierul Tractorul - zona Coresi”. 
  
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 15 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 200 din 30 
martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți reabilitării fațadelor imobilelor din Municipiul Brașov locuite de grupuri 
de persoane aflate în nevoie socială. 
  
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 - RETRAS 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 805 din 15.11.2019, privind asigurarea finanțării lucrărilor de reabilitare 
a fațadelor imobilelor din Municipiul Brașov locuite de grupuri de persoane aflate 
în nevoie socială. 
  

 PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre pentru ajustarea tarifelor cuprinse în anexa nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Local nr.791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciilor de salubrizare și deszăpezire desfășurate de 
prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 214 din 26 
mai 2016,  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
parcării publice supraetajate „Parcare Spitalul Militar Regina Maria”, republicată. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 



 11 

 
 

 PUNCTUL 19 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 303 din 20 
iunie 2020, republicată, privind actualizarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului de iluminat public și a indicatorilor de performanță a 
serviciului de iluminat public respectiv aprobarea „Studiului de oportunitate 
pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii 
serviciului de iluminat public din Municipiul Brașov”, a delegării gestiunii prin 
concesiune a serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini privind 
concesionarea serviciului de iluminat public și a contractului-cadru privind 
concesionarea serviciului de iluminat public din 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 20 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
1507/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
donat de Trigun Alexandru și Trigun Maria - zona strada Plugarilor. 
  
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 21 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 167452 Brașov, nr. cad. 167452 - str. Stejerișului nr. 
30 J. 
 
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 
terenului înscris în C.F. nr. 172748 Brașov, nr. cad. 172748 - zona str. 13 
Decembrie/Nicolae Labiș. 
 
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 
terenului înscris în C.F. nr. 135847 Brașov, nr. cad. 135847 - zona str. I. C. 
Brătianu. 
  
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 
terenului înscris în C.F. nr. 163351 Brașov, nr. cad. 163351 - str. Plugarilor. 
  
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 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572 - str. 
Luncii. 
 
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. 172803 Brașov, nr.cad. 172803 - str. Plopilor nr. 50 
A. 
  
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. 172795 Brașov, nr. cad. 172795 - str. Plopilor nr. 50. 
 
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 28 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 168718 Brașov, nr. cad. 168718 - str. Calea Feldioarei 
nr. 73 V. 
 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. 171400 Brașov, nr. cad. 171400 - str. Calea Feldioarei 
nr. 73 V. 
 
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. 172184 Brașov, nr. cad. 172184 - str. Ioan Popasu. 
 
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. 172300 Brașov, nr. cad. 172300 - zona 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 32 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 168495 Brașov, nr. cad. 168495 - zona str. Nicovalei. 
 
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 33 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 1/19 din terenul înscris în C.F. nr. 168474 Brașov, nr. cad. 168474 și a 
cotei de 1/19 din terenul înscris în C.F. nr. 168407 Brașov, nr. cad. 168407 - zona 
str. Nicovalei. 
 
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 18/19 din terenul înscris în C.F. nr. 168474 Brașov, nr. cad. 168474 și a 
cotei de 18/19 din terenul înscris în C.F. nr. 168407 Brașov, nr. cad. 168407 - 
zona str. Nicovalei. 
 
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 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 172675 Brașov, nr. cad. 172675 - str. Stadionului 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 36 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 169785 Brașov, nr. cad. 169785 - str. Candid Muslea. 
 
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. 170352 Brașov, nr. cad. 170352 - B-dul Griviței nr. 1 
L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 38 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 156350 Brașov, nr. cad. 156350 - str. Nicolae Labiș. 
  
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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 9/500 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) - zona str. Fânului. 
 
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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 171080 Brașov, nr. cad. 171080 - 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 41 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
cotei de 2/10 din terenul înscris în C.F. nr. 114786 Brașov, nr. cad. 114786 - zona 
str. Tâmplarilor. 
  
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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 702/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 106289 Brașov, nr. cad. 3916, 
nr. top. 10973/13/1/1 - zona str. Tâmplarilor. 
 
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 43 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 704/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 106289 Brașov, nr. cad. 3916, 
nr. top. 10973/13/1/1 - zona str. Tâmplarilor. 
 
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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 172005 Brașov, nr. cad. 172005 - zona str. 
Tâmplarilor. 
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 desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
Municipiului Braşov în Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov . 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar 
propunerile făcute în plenul şedinţei Consiliului Local au fost aprobate, astfel: 
- din partea grupului U.S.R., d-na Gerea Miruna-Magdalena, cu 23 de voturi 
pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere; dl. Cenţiu Radu-Alexandru, cu 24 voturi 
pentru şi o abţinere; d-na Moraru Beatrice-Mihaela, 23 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi o abţinere; 
- din partea grupului P.N.L., dl. Solomon Alexandru-Andrei, dl. Codreanu 
Adrian şi dl. Anton Cătălin, cu unanimitate de voturi; 
- din partea grupului P.S.D., d-ra Crivineanu Alexandra-Ioana, cu unanimitate de 
voturi; 
            În urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 
 PUNCTUL 46 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2021 - 2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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 PUNCTUL 47 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul III 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 48  RETRAS 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2021 
privind organizarea Comisiei mixte tehnice pentru înființarea Ariei protejate 
(Parcul Natural) Brassovia (CMTIAPB) și stabilirea componenței acesteia. 

 PUNCTUL 49 
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Brașovului pentru a reînnoi 
angajamentele Convenției Primarilor pentru Climă și Energie, pentru alinierea 
acestora la recenta evoluție a politicilor Uniunii Europene (Pactul Verde 
European, Pactul UE privind Clima, Planul privind Țintele Climatice pentru 2030 
și Strategia UE de Adaptare). 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 7, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

 PUNCTUL 50 - retras 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. - Construire locuințe 
colective şi împrejmuire, str. Liviu Rebreanu f.n.” 
 

Referitor la pct.50 - au avut loc discuții în contradictoriu cu privire la acest 
proiect, motiv pentru care  inițiatorul a retras proiectul de pe ordinea de zi a 
ședinței . 

 
 PUNCTUL 51 

Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobil strada Gheorghe Barițiu nr. 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 52 
Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Brașov, strada Fundătura 
Carierei 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 53 

Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Brașov, strada Horia 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 alipire imobil situat în Brașov, strada Mihail 
Kogălniceanu nr. 7. 

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

 
 PUNCTUL 55 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Livada Vulturului nr. 10. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 
 PUNCTUL 56 

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

 PUNCTUL 57 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Democrației nr. 13. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 58 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Școlii 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 59 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Dobrogeanu Gherea nr. 75 A. 

  
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 reglementarea situației juridice a unor terenuri situate 
în Municipiul Brașov, Zona str. Minerva - str. Ionescu Crum. 
 
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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 481/2021 
privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Municipiul Brașov, 
B-dul Victoriei 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 62 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a 
imobilului, strada Şirul Gheorghe Dima. 

  
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 înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a 
imobilului - strada Borzești. 
 
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 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a 
imobilului - strada Buzești -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. 



 20 

 
 PUNCTUL 65 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului - strada Petru Maior - 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 66 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului - strada Petru Maior - 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 67 

Proiect de hotărâre privind reglementare situație juridică a imobilului zona Triaj - 
Ciceu - Pașcani. 
 
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 68 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului strada Posada - 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 69 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului DE 1158 situat în zona Str. Institutului f.n. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 70 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unui 
imobil situat pe teritoriul UAT Hărman. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 



 21 

 PUNCTUL 71 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului strada Ioan Meșotă și revocare drept de administrare. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL72 

Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” S.A., a 
terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Construire Creșă medie - maxim 7 
grupe str. Ioan V. Socec, Municipiul Brașov, Județul Brașov”. 

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

 
 PUNCTUL 73 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 547/2021 
privind revocare drept de folosință imobil situat 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 74 

 
Informare privind actualizarea programului de transport. 

 
 
            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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