
                  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 

17 decembrie  2021 
 

 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 17 decembrie 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 - Adriana Trandafir  face 
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 26 de consilieri (a absentat 
motivat domnul consilier 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 solicită ca d-na viceprimar Boghiu 
Flavia, să transmită în scris sumele achitate pentru raportul de audit și dacă 
lucrarea a fost plătită și realizată. 
          Menționează faptul că încă de la ședința din 20 septembrie a solicitat 
prezentarea situației patrimoniului la data de 31.12.2021 și că nici până în prezent 
nu a fost prezentată această situație. 
          Întreabă cum a intrat Asociația Amural în catacombe ? Dacă se face audit 
pe această problemă și cum a funcționat asociația în cadrul primăriei? 
 
          D-na viceprimar - Boghiu Flavia Ramona îi solicită d-nei Oprea Maria - 
sefa Serviciului Buget să prezinte date referitoare la semnarea procesului verbal 
de recepție, aceasta arătând că se vor comunica plățile efectuate în tranșe şi de 
asemenea faptul că raportul e finalizat și urmează a fi comunicat în scris. 
          D-na viceprimar arată că se va stabili o dată la care se va prezenta raportul 
în prezența celor care l-au întocmit. 

 
D-nul Primar - Allen Coliban îi solicită şefei Serviciului Patrimoniu să 

prezinte un răspuns cu privire la situația inventarului. 



D-na Sauca Georgeta, arată faptul că Direcția Economică  a  transmis  
întreaga situație în ședința din noiembrie dar o să transmita și în scris întreaga 
situație a inventarului patrimoniului municipiului. 

 
D-na consilier local- Diaconu Pamela: 

1. Solicită situația dosarelor juridice cu P&P, arătând faptul că hotărârea 
având ca obiect rezilierea contractului a fost anulată. Menționează că în iulie la 
data când a fost prezentă în ședință d-na avocat Trandafir a cerut o renegociere a 
contractului de asistență cu av.Trandafir, menționând că nu știe dacă a fost sau nu 
renegociat contractul. 

2. Atrage atenția că Centrul de Agrement din Poiana Brașov și Direcția de 
Sport au primit factura de gaz intr-un cuantum foarte mare și întreabă dacă a fost 
purtată vreo negociere cu furnizorul de gaze în vederea diminuarii acesteia. 

 
D-nul Primar - Allen Coliban anunța că va avea loc o discuție cu d-na 

avocat Trandafir azi după ora 12:00, propunând ca discuția să aibă loc la finalul 
ședinței. 

De asemenea în legătură cu negocierea directă cu distribuitorul de gaze 
Engie, se va formula un răspuns în scris cu toți pașii procedurali efectuați. 

 
Privitor la pct.1 de pe ordinea de zi, d-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-

Mihai menționează faptul că modificarea membrilor comisiilor trebuia efectuată 
de mult și că inițiativa modificării comisiilor a fost a PNL-ului. Arată că după 
discuția cu comisia de buget a fost modificată componența comisiilor.Din punct 
de vedere al  legalității, modificările  au fost făcute impreună cu PSD, arătând că 
la USR comisiile au rămas la fel. 

 
Privitor la pct. 93 de pe ordinea de zi,  d-nul Primar - Allen Coliban, arată 

că noul cadru legislativ permite darea în folosință gratuită a spațiilor, astfel că 
există o solicitare a Asociației 15 Noiembrie 1987 care urmează a fi analizată. 

 
 Privitor la pct. 94 de pe ordinea de zi,  d-nul Primar - Allen Coliban, 

menționează faptul că pentru creșterea siguranței circulației a fost achiziționat 
aparatul radar mobil tip pistol, în vederea evitării accidentelor rutiere. 

 
 Privitor la pct. 95 de pe ordinea de zi, d-nul Dragomir Petre - este salariat 

(zugrav) în cadrul societății RIAL SRL îl întreabă pe d-nul primar „cum de un 
fost director a fost demis… și și-a mărit salariul”, subliniază faptul că RIAL-ul 
lucrează la firme cu subantrepriză, nu s-au mai alocat lucrări în baza HCL iar 
aceste lucrări se execută de alte firme nu de RIAL şi întreabă „de ce se dorește 
desființarea RIAL-ului ?” 

 
D-nul Primar - Allen Coliban îl invită pe d-nul director Jula Sorin să 

răspundă, afirmând ca nu are intenția de a se distruge RIAL-ul. 



De asemenea menționează că Direcția Tehnică o să răspundă în amănunt, 
arătând că este nevoie de personal calificat pentru prestarea lucrărilor cu 
certificare ISO. 

D-nul director Jula Sorin, arată că aceasta este situația pe care a preluat-o 
de la vechea conducere și că situația financiară a societății este  dificilă. 

 
 Privitor la pct. 100 de pe ordinea de zi, d-nul Primar - Allen Coliban, 

consideră oportună o decizie pentru o nouă organigramă iar dacă există solicitări 
sau propuneri de modificări se pot formula, fiind nevoie să intrăm în noul an cu 
un aparat eficient. 

 
D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian - Mihai mulțumește aparatului de 

specialitate pentru punctul 97 (premierea elevilor merituoși) arătând că este 
inițiativa a grupului PNL din Consiliul local. De asemenea, apreciază acordarea 
spatiului cu titlu gratuit pentru Asociația Decembrie 1989 urmând să se procedeze 
similar și cu Asociația 15 noiembrie 1987. 

 
D-nul Primar - Allen Coliban, arată că a avut un dialog cu grupul PNL, 

precizând că proiectul este oportun și se justifică. Consideră că este util a se 
inființa un grup de lucru pentru  stabilirea unui regulament pentru buget, aparatul 
executiv stă la dispoziția consilierilor pentru elaborarea unui Regulament pentru 
premieri. 

 
Privitor la pct. 1 de pe ordinea de zi, d-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-

Mihai, Afirmă faptul că amendamentul privind componența comisiilor 
Consiliului local e cel prezentat și care conține modificările propuse de PNL și 
PSD, membrii USR rămân în aceeași componență. 

 
          D-na consilier local - Moraru Beatrice Mihaela, precizează că anexa a fost 
avizată favorabil de Comisia 4, „poartă semnătura dvs., USR a semnalat 
nelegalitățile dvs. USR nu a fost contactat, USR Plus nu are modificări 
semnificative.” 

 
D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai 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 Comitetului Local de Situaţii de Urgenţă nu există o 
astfel de decizie. Se arată în continuare faptul că România anul trecut a ţinut 
deschise staţiunile 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 „vineri 
a fost publicată ordinea de zi, am așteptat 5 zile pentru a vă atrage atenția şi arată 
că prima discuție a fost în cadrul comisiei de buget/finanțe și am venit cu un 
amendament.” 

 
D-nul consilier local – Boroda George, precizează faptul că modificarea fără 

acceptul liderului de grup e ilegală, fără să se respecte proporția de la alegeri . . .  
 

         D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai, subliniază că nu este vorba de 
ilegalități , diferența de vot în procente a fost de sub 1%...În continuare acesta 
întreabă „ce facem cu concursurile din Primărie?”de exemplu la Serviciul 
Strategii „a fost un concurs unde șeful nu a fost în comisie și doi consilieri ai 
primarului au luat concursul, avem un director tehnic care a obținut 59 de puncte 
și a promovat din inspector de cadastru.” 

Solicită ca d-na Secretar general să facă o prezentare a art. 124 din Codul 
administrativ, privind organizarea comisiilor de specialitate. 

 
D-nul Primar - Allen Coliban, subliniază că „dacă vorbim de lege, trebuie 

să respectăm legea.” Despre concursurile din Primărie, menționează că „faceți 
afirmații false, direcția nu are un șef….d-nul director tehnic este un profesionist 
în care îmi pun speranțe.” Precizează despre angajați faptul că aceste angajări „se 
fac în perfectă legalitate…” 

În continuare subliniază că „nu poți spune că am pierdut un loc în Consiliul 
local, nu e vorba de negocieri politice, trebuie respectată reprezentativitatea și în 
comisii, să arătăm respect față de cetățeni.” 

 
          D-nul consilier local - Pătrașcu Lucian, informează că PSD nu a fost 
întrebat din ce comisii să facă parte, consilierii locali rămân în aceleași comisii. 
 

D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian - Mihai subliniază că a fost o discuție 
între PNL și USR,  iar PSD a primit locurile libere rămase . Afirmă faptul că „eu 
am sesizat niște lucruri , de ce nu a-ți scos un post de director la concurs, aceasta 
e responsabilitatea pentru cetățeni, dacă nu eram noi elevii nu primeau aceste 
premii.” 

   
D-nul Primar - Allen Coliban, arată faptul că „dl. Rusu a spus un lucru 

neadevărat, sugestia lui a fost să nu angajăm un director tehnic deocamdată,      d-
nul Telembici are experiență de coordonare. Situația premiilor stârnește emoții , 
să nu vii în comisia de buget cu propuneri ci să vii cu un proiect…Vă rog să 
respectați aparatul executiv, serviciul buget a stat până seara târziu să lucreze..”. 

 
       D-nul consilier local - Oniga Mihai Andrei, precizează că președintele de 
ședință trebuie să respecte procedura de ședință, nu să vorbim de politică. 

 



       D-nul consilier local - Munteanu Gabriel, subliniază faptul că, colegii din 
comisia nr.1 au atras atenția pentru legalitate. 

 
D-na consilier local - Diaconu Pamela, afirmă că avizul de legalitate se dă 

de către secretarul UAT, viza de legalitate a fost dată de secretarul general, „să se 
verifice avizul de legalitate”. 

În continuare arată că proiectul de premiere a 49 de elevi este util și „că ar 
trebui premiați și cei doi profesori care au fost premiați cu titlul de cavaler de 
către Președintele României, în sensul că ar trebui modificată legea pentru a putea 
premia și profesorii.” 

 
D-nul consilier local - Potea Marius Valentin, menționează că „azi a ajuns la 

dvs. în birou, dar de marți am depus cererea cu evenimentul moto, vrem să 
împărțim copiilor 2000 pachete. Am urmat toți pașii pentru a exista o bază legală 
a  acestui eveniment, e vorba de 20 de motocicliști și un autocamion.”. 

 
D-nul Primar - Allen Coliban, subliniază faptul că de când a preluat funcția 

a urmărit predictibilitatea, arătând că „hârtia dvs. are data de azi și că a existat 
doar un e-mail, dar oficial azi a venit hârtia.” În continuare menționează că avem 
un secretar general care dă viza de legalitate, arătând faptul că grupul USR  
consideră că e nelegală propunerea și că o vor ataca în justiție. 

Subliniază faptul că în comisiile Consiliului local, avem 3 președinți USR, 
3 președinți PNL și un președinte PSD-  iar acestea au fost stabilite de majoritatea 
rezultată din alegeri.Subliniază că „respectul pentru alegători este că trebuie 
respectat votul cetățenilor.” 

 
D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian - Mihai, precizează faptul că votul în 

comisii are un caracter consultativ, iar ceea ce contează este votul din plen, acesta 
decide dacă se votează sau nu un proiect. 

Arată faptul că „rezultatul alegerii membrilor din comisia 2 a fost o 
înțelegere între mine, d-nul primar și d-nul Corbu pentru a avea majoritate în 
comisie.De asemenea subliniază că am respect față de aparat….acordarea de LT-
uri în perioada de vară a fost asigurată pentru toate evenimentele care au avut 
loc…” 

 
D-na consilier local - Diaconu Pamela, reiterează faptul că există un aviz 

pentru legalitate exprimat de secretarul general, „azi vorbim doar de oportunitate, 
legalitatea a fost tranșată.” 

 
D-na Secretar general - Adriana Trandafir, aduce o lămurire, arătând faptul 

că în conformitate cu Codul administrativ secretarul general avizează proiectele 
de HCL nu pentru legalitate, secretarul general contrasemnează pentru legalitate 
hotărârea, dacă consideră că e nelegală, conform art.140 din Codul administrativ 



în următoarea ședință a Consiliului local depune în scris și expune în fața acestuia 
opinia sa motivată. 

În continuare aceasta arată faptul că avizul este dat pentru a fi îndeplinite 
forma, respectiv proiectul de HCL dacă e însoțit de referatul de aprobare și 
raportul de specialitate. 

 
D-nul consilier local - Chiricheș Ciprian, afirmă faptul că dorește ca d-na 

secretar general „să ne lămurească pe noi toți de la această masă să votăm 
materialele care nu îndeplinesc forma legală…ce rol are instituția prefectului ? 

 
          D-na Secretar general- Adriana Trandafir, răspunde la întrebare: ”secretarul 
general nu contrasemnează hotărârea dacă consideră că este nelegală. Legiuitorul 
îmi permite ca eu să fac opinie motivată, eu semnez ca proiectul îndeplinește 
condițiile din punct de vedere procedural și al legalității - prefectul verifică 
hotărârea de CL și nu proiectul. 

D-nul consilier local - Chiricheș Ciprian îi mai adresează d-nei secretar 
general următoare întrebare:”care este rolul dvs. aici?” 
           D-na Secretar general - Adriana Trandafir răspunde: „să respect 
prevederile codului administrativ şi atribuţiile de secretar general care îmi revin 
în competenţă.” 

 
D-nul Primar - Allen Coliban, afirmă faptul că o să propună în cursul lunii 

ianuarie o întâlnire cu scopul de a populariza prevederile Codului administrativ,  
pentru consilierii locali.Menționează că suportul primit de la d-na secretar general 
e foarte bun, toți cei interesați primind un sfat de la aceasta. 

Arată că dacă sunt interpretări de fond pe legalitate, e bine să retrageți 
propunerea (pct.1 de pe ordinea de zi) în colaborare cu secretarul general. 

 
D-ra Președinte de ședință Crivineanu Alexandra informează că  proiect de 

hotărâre de la punctul 2, va fi vot secret. 
 

D-na viceprimar - Boghiu Flavia Ramona, subliniază faptul că d-nul 
viceprimar Rusu Sebastian se autopropune ca prim înlocuitor al primarului în 
cazul în care acesta lipsește, astfel că eu mă voi ocupa în continuare de atribuțiile 
care mi-au fost delegate. 

Arată că la distribuirea locurilor în comisii „USR are un procent de 44,44%, 
PNL 40,74% -  astfel încât pe propunere din calcul rezultă că USR are 42% iar 
PNL 42,86% - ca și cum ar fi decis să ia 2% de la USR.” 

 
D-nul Consilier local - Pătrașcu Lucian afirmă că,  Grupul PSD dorește 

asumarea votului, întrebandu-se de ce se dorește vot secret, întrucât consilierii 
PSD vor vota la vedere. 

 



D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai  arată că grupul PNL nu dorește 
vot secret deoarece nu este vorba de a înlocui viceprimarul. 

 
    D-nul Primar - Allen Coliban,  îi transmite d-lui Pătrașcu să vorbească cu 

d-ra Președinte de ședință, „care a spus că nu avem obligația să votăm secret.” 
 
     D-na Secretar general- Adriana Trandafir, arată că, domnii consilierii 
locali pot stabili ca unele hotărâri să se voteze secret, arătând că trebuie să 
fie respectată procedura să fie vot secret, afirmând că la prima ședință de 
constituire a Consiliului local s-a votat secret. 
 

             D-nul Primar - Allen Coliban, precizează că „e încordare, aveți 
majoritatea, haideţi să votăm, e un exercițiu de forță, Codul administrativ obligă 
ca votul să fie secret.” 

 
       Aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Braşov din data de 19 noiembrie 2021; procesului - verbal al 
şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 
22 noiembrie 2021; procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Braşov din data de 22 noiembrie 2021 și procesului - verbal al 
şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 
08 decembrie 2021. 

 
  În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesele – verbale mai 
sus menţionate care se aprobă cu unanimitate. 
       
           Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi suplimentară care are 16 
puncte (punctul 98 a fost retras). Totodată, se aprobă cu unanimitate ordinea de zi 
cu 87 de puncte şi 4 puncte retrase (10, 11, 12, 17), iar în timpul şedinţei s-a 
retras şi punctul 51. 
             Se supun la vot punctele suplimentare. 
 

PUNCTE   SUPLIMENTARE    
 

(1) PUNCTUL 88 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei, nr.35, 
ap.1A, înscris în CF nr.120778 Brașov, nr. cad.120078-C1-U2, proprietar 
Nicolaescu Dani Mihai. 
 
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 89     
 Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și  



  Media Group Services International SRL în vederea organizării  in Piata Sfatului 
Brașov a Revelionului 2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5,iar în urma 
votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 

(3) PUNCTUL 90     
Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de calcul a chiriilor ce vor fi 

practicate pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, a spaţiilor cu altă destinaţie şi 
garaje, proprietatea privată a Municipiului Braşov, date în administrarea 
Societăţii Rial S.R.L conform H.C.L. nr. 241/25.04.2005 și prin hotărâri 
ulterioare ale Consiliului Local al Municipiului Braşov. 

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

 
(4) PUNCTUL 91     

Proiect de hotărâre pentru ajustarea tarifelor cuprinse în Anexa nr.1 din 
Hotărârea Consiliului Local nr.791/2018, republicată,  privind aprobarea tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare desfăşurate de prestatorii 
serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 

plenul ședinței domnul Viceprimar Rusu Sebastian Mihai a propus următorul 
amendament, respectiv: ”componenta de tarif la prețul rampei să fie actualizat 
doar după aprobarea noului tarif de către ADI ISO Mediu”, care a fost votat cu 
26 voturi pentru; în urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 

 
(5) PUNCTUL 92    

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar  2022 – 2023. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
(6) PUNCTUL 93   

 Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă 
destinaţie din imobilul situat în Braşov,  str. Gheorghe Bariţiu nr.1A, în 
suprafaţă de 212,33 m.p., către Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşii 
Eroilor “Braşov - Decembrie 1989”. 
 

https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/consultare_registru_hcl/2018/791/791/791#HCLNO791
https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/consultare_registru_hcl/2018/791/791/791#HCLNO791
https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/consultare_registru_hcl/2018/791/791/791#HCLNO791


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 94     
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a ”Dispozitivului mobil de 
supraveghere a traficului rutier, cu măsurare și înregistrare a vitezei 
autovehiculelor - prin utilizarea camerei video și a undelor laser” și a “Kitului 
Etilotest AlcoQuant” . 
 
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 95     
 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
societăţii RIAL SRL Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru şi 4 împotrivă. 
 
 

 
(9)PUNCTUL 96 

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Asociatia Kastel în vederea desfăşurării la Brașov a evenimentului “In cautarea 
lui Mos Craciun”.  
 
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 97 
Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat din Municipiul Brașov cu rezultate deosebite la concursurile 
internaționale și naționale școlare. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 



 
 (11)PUNCTUL 98 - RETRAS 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea formularii ofertei, respectiv a achizitionarii 
in caz de acceptare a imobilelor proprietatea CET Brasov SA aflata in procedura 
de faliment. 
 

(12)PUNCTUL 99  
Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială prin rectificarea regimului 
deînălţime al funcţiunii de învăţământ de la P (parter) la  2S/(S+D)+P+2E din 
documentaţia de urbanism “Modificare PUZ preluat în PUG - Regenerare urbană 
zona industrială Tractorul Braşov - Faza 1, str. Turnului nr.5,  Braşov”, la 
iniţiativa SC MGM Urban Proiect SRL. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

(13)PUNCTUL 100 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost respins cu 11 voturi pentru, 11 împotrivă şi 4 abţineri. 

 
 

(14)PUNCTUL 101 
Informare privind procedura de selecţie a membrilor Consiliului de 
Administraţie al RATBV SA. 
 

(15)PUNCTUL 102 
   Informare privind delegaţie Tours. 
 

 
(16)PUNCTUL 103 

  
Informare privind Raportul Final de monitorizare - Planul de acţiuni pentru 
energie durabilă Municipiul Braşov 2010 - 2020 
 
 
 
 
  

ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 
 
 

PUNCTUL 1  



Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
524 din 06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea și 
componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Brașov, republicată. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate, astfel : Comisia de 
specialitate nr. 1 a avizat fără amendament; comisia de specialitate nr. 2 nu a 
avizat proiectul de hotărâre și amendamentul; Comisia de specialitate nr. 3 a 
avizat cu amendament; Comisia de specialitate nr. 4 a avizat fără amendament, 
iar Comisiile de specialitate nr. 5, 6 și 7 au avizat cu amendament; 
 
Amendamentul formulat de comisiile nr. 3, 5, 6 și 7 pentru  modificarea anexei 
privind componența comisiilor de specialitate a fost votat cu 15 voturi pentru și 
11 voturi împotrivă; 
În concluzie, amendamentul adoptat cuprinde noua componenţa a celor 7 comisii 
de specialitate ale Consiliului Local, astfel cum se regăsesc în anexă: 
„ANEXA 
 COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE 
  COMISIA 1 
Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului Braşov. 

1. Bădulescu Sebastian - Gabriel 
2. Rusu Sebastian - Mihai 
3. Pușcașu Alexandru 
4. Stancu Raluca - Maria 
5. Munteanu Gabriel 
6. Iftime Mihai - Ciprian 
7. Cențiu Radu - Alexandru  

COMISIA 2 
Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, 
realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător. 

1. Solomon Alexandru - Andrei 
2. Rusu Sebastian - Mihai 
3. Pușcașu Alexandru - Claudiu 
4. Stancu Raluca - Maria 
5. Munteanu Gabriel 
6. Gerea Miruna- Magdalena 
7. Stoica Nicolae 

COMISIA 3 



Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, 
salvamont, evidenţa persoanelor. 

1. Braun Werner 
2. Diaconu Pamela - Maria 
3. Anton Cătălin 
4. Crivineanu Alexandra - Ioana 
5. Cențiu Radu - Alexandru 
6.  Bart Bogdan- Dragoș 
7.  Roșu Alexandru  

COMISIA 4 
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative, 
sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială. 

1. Anton Cătălin 
2. Braun Werner 
3. Codreanu Adrian 
4. Crivineanu Alexandra - Ioana 
5. Crican Cezar - Alexandru 
6. Boghiu Flavia - Ramona 
7. Moraru Beatrice - Mihaela 

COMISIA 5 
Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

1. Roșu Alexandru 
2. Moraru Beatrice - Mihaela 
3. Stoica Nicolae 
4. Potea Marius - Valentin 
5. Diaconu Pamela - Maria 
6. Chiricheș Andrei - Ciprian 
7. Vieriu Costel 

COMISIA 6 
Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, 
cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de 
utilitate publică. 

1. Solomon Alexandru - Andrei 
2. Vieriu Costel 
3. Chiricheș Andrei - Ciprian 
4. Pătrașcu Lucian 
5. Boghiu Flavia - Ramona 



6. Oniga Mihai - Andrei 
7. Iftime Mihai - Ciprian  

COMISIA 7 
Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme 
internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori 
persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare 
intercomunitară. 
 Busiuoc Constantin 

1. Codreanu Adrian 
2. Diaconu Pamela - Maria 
3. Potea Marius - Valentin 
4. Iftime Mihai - Ciprian 
5. Boroda George 
6. Crican Cezar – Alexandru” 

 
În urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 11 
voturi împotrivă. 
  

PUNCTUL 2  
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 527 din 06 
noiembrie 2020 privind desemnarea viceprimarului ca înlocuitorul de drept al 
primarului. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate, astfel : Comisiile 
de specialitate nr. 1, 3, 4, 5, 6 și 7 au avizat favorabil, iar  Comisiei de 
specialitate nr. 2 a avizat nefavorabil. 
 
În urma votului proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 11 
voturi împotrivă. 

 
 

PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov - 
decembrie 2021. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 
7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
PUNCTUL 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
Municipiului Braşov la data de 30.11.2021. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 
7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 



 
 
PUNCTUL 5 

Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul 
Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a 
instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2021-
2022. 
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 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din 
Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2021 - 2022. 
 
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 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe cablu 
din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2021 - 2022.  
 
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 8 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului 
schiabil din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2021 - 2022.  
 
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 9  

Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate 
creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice 
aflate în sold la 31 Decembrie 2021. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
PUNCTUL 10  

Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea acordării scutirilor 
prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 cu privire la constituirea și 
funcționarea parcurilor industriale și pentru obținerea titlului de Parc industrial de 
către S.C. VGP ZONE BRAȘOV S.R.L. cu sediul în Municipiul București, B-dul 
Calea Floreasca, nr. 218, camera 6, etaj 2, apartamentul 6, înregistrată la 



Registrul Comerțului sub nr. J40/4277/2020, CUI RO 36289628, reprezentată 
prin S.C. DW COMMUNICATION SERVICES S.R.L. cu sediul social în 
Municipiul București, Șoseaua Nordului, nr. 60, etaj 3, apartamentul 7, Sector 1, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3078/2014, CUI RO 32914880. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 11  
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de garaj proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Lungă, nr. 75, garaj 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 12  
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de garaj proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Napoca, nr. 2, garaj. 
 
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 închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă 
destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 19, 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. 

 
 
 

PUNCTUL 14  
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă 
destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Mureșenilor nr. 5, ap. 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 15  



Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă 
destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Mureșenilor nr. 5, 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. 

 
 
PUNCTUL 16  

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 20, ap. 1A - 1B. 
 
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 17  
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, Aleea Magnoliei nr. 10, sc. A, ap. 17. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 

PUNCTUL 18  
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, Aleea Violetelor nr. 4, sc. A, ap. 41. 
 
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 19 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, Aleea Violetelor nr. 4, sc. B, ap. 38. 
 
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 închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, B-dul Grivitei nr. 25, ap. 5. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
PUNCTUL 21 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38, ap. 19. 
 
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 închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Jepilor nr. 48, bl. B 49, ap. 35. 
 
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 23 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Lacurilor nr. 73. 
 
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 închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Laminoarelor nr. 11, sc. B, 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. 

 
PUNCTUL 25 



Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Laminoarelor nr. 9, sc. B, 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. 

 
 
PUNCTUL 26 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Lânii nr. 42, sc. B, 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. 

 
 
PUNCTUL 27  

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Lungă nr. 49, 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. 

 
PUNCTUL 28  

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Matei Basarab nr. 33, ap. 5. 
 
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 închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Mureșenilor nr. 18, ap. 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 30 



Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Protopop Vasile Saftu nr. 3, 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. 

 
 
PUNCTUL 31 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
709/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Direcției de Asistență Socială Brașov. 
 
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 32 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes 
local pentru anul 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 33 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor care administrează 
unități de asistență socială, îndreptățite să primească subvenții de la bugetul local 
în anul 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 34 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al 
serviciului social „Adăpost de Noapte”, 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 35 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 



serviciului social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane Fără Adăpost”, 
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 36  
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
78/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
serviciului social „Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără 
Adăpost”. 
 
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 37  
Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale furnizate în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, pentru 
anul 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 38  
Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru 
persoanele vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 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 39  

Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei zilnice de întreținere datorată 
pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru 
Persoane Vârstnice, pentru anul 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 40  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente 
Grădinii Zoologice Braşov pe anul 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 41  

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru anul 2022 prestate de 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Braşov. 

 
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 42  

Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor cu atribuții în domeniul 
apărării împotriva incendiilor la nivelul U.A.T. al Municipiului Brașov. 
 
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 43  
Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de aprovizionare a populaţiei 
Municipiului Braşov cu principalele produse alimentare ce urmează a fi 
distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război, valabil în perioada 2021-
2024”. 
 
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 44  
Proiect de hotărâre privind aprobare Acord de Parteneriat între Municipiul Brașov 
și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „ION MINCU” București. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 45 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a mijloacelor de transport și a 
echipamentelor conexe achiziționate în cadrul proiectului „Achiziție mijloace de 
transport public - autobuze electrice 18 m deal Brașov, Timișoara” SMIS 128114. 
 
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 darea în administrare a mijloacelor de transport 
achiziționate în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport moderne” - 
10 autobuze Mercedes - Benz Hibrid Disel-Electrice 12M, cod SMIS 126996. 
 
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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 748/2018 
republicată, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici 
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, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
PUNCTUL 48  

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95 din 
20.02.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 
"Eficientizarea energetică a clădirilor publice din Municipiul Brașov - Colegiul 
Tehnic Transilvania, corp 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 49  
Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării în tranșe trimestriale a chiriei 
pentru locurile de parcare închiriate de către S.C. ARO - PALACE S.A., prin 
Contractul de închiriere nr. 1066 din 19.05.2014.  
 
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  

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 
339/2005 a unui număr de 68 de locuri de parcare, încheiat între Municipiul 
Braşov şi S.C. Ana Hotels S.R.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 



 
PUNCTUL 51  - RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 
1851/2010 a unui număr de 15 locuri de parcare aferente Hotelului Coroana 
Brașovului, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Comix Societate Cooperativ 
Meşteşugărească. 
 
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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 172970 Brașov, nr. cad. 172970 - str. 1 Decembrie 
1918 nr. 45. 
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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 172860 Brașov, nr. cad. 172860 - 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 54  

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 164110 Brașov, nr. cad. 164110 - 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 55  

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Republicii nr. 35, ap. 
Lotul 2, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U3 Brașov, nr. top. 144340-C1-U3, deținut 
în cote-părți, de Topârcean Elena Teodora și Topârcean Mihai Cosmin, 
proprietari tabulari. 
 
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 retras 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea cotei de 1/2 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. 
Postăvarului, nr. 22, înscris în C.F. nr. 117825 Brașov, nr. top. 5368, deținută de 
Popoacă Mihai, proprietar tabular. 
 

PUNCTUL 57 retras 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei nr.4, ap.7, 
înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. top. 5159/VII deținut în cote-părți, de Kis 
Zoltan și Kis Tunde-Erzsebet, proprietari tabulari. 
 

PUNCTUL 58 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea cotei de 3/4 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. George 
Barițiu, nr. 4, ap. 3, înscris în C.F. nr. 143542-C1-U18, deținută în cote-părți, de 
Nichitescu Spirea și Nichitescu Veronica, proprietari tabulari. 
 
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 neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Municipiul Braşov, str. George Barițiu, nr. 4, ap. 
10, înscris în C.F. nr. 143542-C1-U2 Brașov, nr. cad. 143542-C1-U2 deținut în 
cote-părți, de Leonte Romică Mihăiță și Leonte Lidia, proprietari tabulari. 
 
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 neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea cotei de 16/96 din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Poarta 
Schei nr. 8, înscris în C.F. nr. 117586 Brașov, nr. cad. 117586 deținut de 
Lazariciu Viorica, proprietar tabular. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 



 
 
PUNCTUL 61 retras 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Republicii nr. 2, ap. 8, 
înscris în C.F. nr. 156976-C1-U19 Brașov, deținut de Cârnu Constantin Claudiu, 
proprietar tabular. 
 

PUNCTUL 62 retras 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei nr. 2, ap. 6, 
înscris în CF nr. 163714-C1-U6 Brașov, nr. top. 5158/6 deținut în cote-părți, de 
Bălănică Nicolae și Bălănică Carmen Maria, proprietari tabulari. 
 

PUNCTUL 63  
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Nica Șerban Viorel și Nica 
Linda a terenului în suprafață de 8 mp., înscris în CF nr. 172878 Brașov, nr. 
cad.172878, și a terenului în suprafață de 34 mp., înscris în CF nr. 172902 
Brașov, nr. cad.172902, ambele situate în Brașov, str. Calea București, nr. 98-
100, proprietatea privată a Municipiului Brașov, în vederea realizării a două 
accese din exterior la spațiul comercial existent. 
 
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 aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de 
concesiune nr. 121 din 28.04.2005, având ca obiect concesionarea directă a 
terenului situat în municipiul Brașov, str. General Mociulschi nr. 21, în suprafață 
de 7 mp, înscris în C.F. nr. 172078 (cf vechi 32053), nr. top 9359/3/3/1/1/5, 
aparținând domeniului privat al 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 65  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de 
concesiune nr. 20125 din 28.05.1997 având ca obiect cedarea și concesionarea 
directă, fără licitație publică a terenului în suprafață de 2000 m.p., situat în 
Municipiul Brașov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 75A, înscris în C.F. 
nr. 140247 Brașov, cad. 140247, proprietatea privată a 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 66  

Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de 
asociere în participațiune nr. 529/20.12.2011, încheiat între Municipiul Brașov și 
Societatea IPORO COM S.R.L. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
PUNCTUL 67 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. Brașov a 
unui spațiu de locuit cu destinația de locuință de serviciu, din fondul locativ al 
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 68  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.15/16.05.1996, modificat prin acte adiționale, privind amenajarea refugiului de 
călători situat în Brașov, B-dul Gării - zona din faţa Gării Centrale 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 69 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov 
pentru amenajare spațiu în vederea organizării de șantier pentru chioșcul din 
Brașov, Aleea Magnoliei nr. 3, al firmei S.C. CILOS S.R.L.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 70  
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea de servicii şi a 
redevenţei pentru Concesiunea locurilor de înhumare în cimitirele aflate în 
proprietatea Municipiului Braşov (Cimitirul Municipal Braşov, Cimitirul Civil 



Sprenghi Braşov) şi aprobarea contractului cadru de concesiune a locurilor de 
înhumare. 

 
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 71  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de dare 
în folosință gratuită (comodat) nr. 8/31403/19.03.2020, încheiate în baza H.C.L. 
nr. 124/2020. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 72  

Proiect de hotărâre privind stabilirea sediului Asociației Naționale a Salvatorilor 
Montani din România, în incinta imobilului - sediul administrativ al Regiei 
Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, situat în Municipiul Brașov, 
strada Panselelor nr. 23 E. 
 
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 completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142 din 
25.02.2008 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Braşov, 
republicată. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 74  
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 236 din 
28.05.2015 privind Zonarea Municipiului Braşov, republicată 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar 
în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 75 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. 13 
Decembrie nr. 22.  
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 76 

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Calea 
Făgărașului 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 77 

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Calea 
București 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 78 
Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, str. 13 
Decembrie nr. 100. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 79 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a 
imobilului DE 575. 
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 80 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului strada Posada - 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 81  
Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Brașov, str. 
Lungă 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 82 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în 
Brașov,  str. Zizinului f.n. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 83 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov,  str. Zizinului nr. 80. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 84 
Proiect de hotărâre privind reglementare situație juridică imobil situat în Poiana 
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 85 
Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” S.A., a 
terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Construire Sală de Sport Școala 
Generală nr. 4, str. Jepilor nr. 1, 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 86 
Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” S.A., a 
terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Construire Sala de Sport  Liceul 
Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucăreanu, Aleea Minerva nr. 11, 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 87 

Informare privind Programul de transport pentru anul 2021 - actualizat.                                                                      



                    
 

            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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