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CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  
                      BRAŞOV 
 

PROCESUL - VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Braşov din data de 

27  ianuarie  2022 
 

 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 27 ianuarie 2022, orele 13:00, anunţul de şedinţă fiind 
postat pe site-ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local. 
          Şedinţa s-a desfăşurat prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line 
de video-conferinţă. 
          Doamna Secretar General al Municipiului Braşov - Adriana Trandafir  face 
prezenţa, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenţi 26 de consilieri şi precizează 
că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 
            La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban, doamna Viceprimar 
Boghiu  Flavia - Ramona şi domnul Viceprimar Rusu Sebastian - Mihai. 
            Doamna Secretar General al Municipiului Braşov - Adriana Trandafir   
informează Consiliul Local că este nevoie să se aleagă  preşedinte de şedinţă. 
            Doamna viceprimar Boghiu Flavia o propune din partea grupului USR pe 
doamna Moraru Beatirce – Mihaela pentru o perioadă de trei luni, iar domnul 
consilier Potea Marius – Valentin  o propune din partea PSD pe d-ra consilier 
Crivineanu Alexandra pentru o lună de zile. 
             Rezultatul votului este următorul: pentru doamna Moraru Beatrice – 
Mihaela - 12 voturi pentru, 13 împotrivă şi o abţinere, iar d-ra consilier 
Crivineanu Alexandra a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru o lună de zile cu 
14 voturi pentru şi 11 împotrivă şi o abţinere.  

 
I n t e r p e l ă r i 

 
D-nul consilier local - Potea Marius -Valentin subliniază că în şedinţa de 

astăzi, are de făcut două interpelări. 
Prima interpelare: s-a cerut în şedinţa consiliului local din decembrie, de 

către dl. consilier Pătraşcu dar şi în 14 ianuarie,  fiind depuse două cereri scrise de 
d-ra Crivineanu, liderul de grup P.S.D., una privind furnizarea rapoartelor de 
audit privind catacombele şi Asociaţia “Amural”; şi una privind Primăria Braşov. 
Acestea au fost cerute pe format electronic sau fizic, pentru toţi consilierii locali. 

A doua interpelare: se referă la stadiul creşei de pe str. Apollo, respectiv 
exista o problemă legată de utilităţi; dorește să primească o situaţie şi în privinţa 
bugetului alocat, a situaţiei cheltuielilor şi a sursei de finanţare. 

D-nul Primar - Allen Coliban arată că există o invitaţie către consilierii 
locali pentru 25 februarie, unde vom avea o prezentare amplă la care se va 
răspunde tuturor întrebărilor. 



O întreabă pe doamna Secretar General, dacă ştie cumva legat de 
solicitare şi de distribuţie, întrucât ştie că au plecat dinspre audit către consilieri, 
dar trebuie să se verifice dacă există informaţii cu privire la distribuţia 
documentelor solicitate. 

Doamna Secretar General al Municipiului Braşov - Adriana Trandafir  
menționează că o informare este deja pe ordinea de zi din partea Curţii de 
Conturi, și că fost înregistrată pentru astăzi, şi a fost transmisă  cu restul 
materialului. 

Domnul Primar - Allen Coliban o invită pe d-na Laura Şerban să dea 
câteva informaţii suplimentare, referitor la Creşa de pe str. Apollo.  

D-na Laura Şerban - Director Serviciul Public Administrare Creşe: 
subliniază că în ce priveşte branşamentul la gaze naturale - am luat legătura cu 
firma, care a câştigat licitaţia în noiembrie; aceștia au depus documentele în 
noiembrie pentru autorizaţia de săpătură; pentru prima autorizaţie de săpătură      
s-au primit autorizațiile necesare şi ne-au promis că în prima săptămână din luna 
februarie, vor veni cu utilajele -  şi vor demara această lucrare de branşare,Se 
menționează că după ce termină această lucrare de branşare le vor depune  la 
Distrigaz Braşov. 

Ulterior urmează să se demareze procedura angajării personalului şi 
procedurii de înscriere a copiilor, pentru această nouă creşă. 

Precizează că pentru branşamentul “Electrica”, este necesară plata unei  
facturi pentru contractul de reglementare furnizare Electrica însă nu s-a primit 
încă o deschidere de credite de la finanţe, pe această investiţie. Ulterior firma care 
a câştigat licitaţia de branşament, va depune la Primărie documentația pentru 
autorizaţia de săpătură şi de branşare. 

Menționează faptul că pentru această creşă, s-a mai făcut o prelungire 
pentru contractul de finanţare, până la data de 30 aprilie. 

D-nul Primar - Allen Coliban: referitor la buget, arată că pe lângă banii 
pentru branşamente avem prinşi în proiectul de buget, care a fost comunicat, şi 
două linii,  una legată de  împrejmuire, 750.000 lei şi una legată de licenţe de 
3.000 de lei. 

D-na Laura Şerban  - director Serviciul Public Administrare Creşe: 
subliniază la acest punct faptul că lucrarea de - împrejmuirea gardului, după 3 
proceduri de scoatere la licitaţie, nu a avut nici o ofertare, arătând că se va relua 
procedura prin atribuire, pentru că după 3 publicări pe S.A.P. cu anunţ publicitar, 
nu s-a prezentat nimeni. 
             D-nul Consilier local - Potea Marius - Valentin arată că nu a  înţeles 
răspunsul legat de auditul de la “Amural”, făcând  o precizare, în sensul că până 
se face prezentarea pe 25 februarie dorește să fie comunicat consilierilor raportul 
de audit, pentru a putea să fie puse întrebări  firmei. 

D-nul Primar - Allen Coliban subliniază că va verifica ce anume a fost 
trimis şi ce nu a fost trimis pe fluxul de documente prin Biroul de relaţii consilieri 
legat de cele două solicitări ale domnului consilier, arătând că răspunsul se va 
trimite  în scris. 



 
Doamna consilier local -  Diaconu Pamela Maria: subliniază că are două 

interpelări, însă având în vedere că s-a atins aspectul legat de creşa de pe str. 
Apollo - menționează că nu mai face o interpelare pe acest subiect, însă consideră 
că situaţia în care ne aflăm, este absolut inacceptabilă şi sunt necesare măsuri 
urgente pentru deschiderea acestei creşe. Arată că în acest moment sunt în 
continuare 1.000 de copii pe lista de aşteptare pentru a obţine un loc la creşă, şi 
chiar dacă deschiderea acestei creşe de 80 de locuri, nu ar fi rezolvat problema 
pentru toţi copiii, cu toate acestea ar fi avut  o rezolvare pentru 80 de copii aflaţi 
pe lista  . . .  

Legat de cealaltă interpelare, reamintește că a apărut un articol în presă 
care făcea referire că municipalitatea a achiziţionat gaze naturale pentru cele 195 
puncte de consum, fără derularea unei proceduri de licitaţie publică. Arată că anul 
trecut prin interpelarea pe care a făcut-o, a cerut să se comunice o serie de 
informaţii respectiv : data expirării contractului încheiat anterior, numele 
persoanei care a reprezentat Primăria Braşov în  negocierea cu furnizorul, de la ce 
preţ s-a pornit şi la ce preţ s-a ajuns şi o copie după contractul încheiat cu 
furnizorul . 

Subliniază astfel că în acest context, potrivit prevederilor art. 226, alin. 3 
din Codul Administrativ, „aveţi obligaţia să răspundeţi la întrebări şi interpelări, 
de regulă, imediat sau dacă nu este posibil, aveţi posibilitatea să faceţi acest lucru, 
până la următoarea şedinţă a consiliului local.” 

D-nul Primar - Allen Coliban arată că preţurile la contracte, date, numele 
persoanelor care au negociat  contractul vor fi trimise în scris.  

În legătură cu creşele arată că, prioritatea şi urgenţa de a deschide creşe 
noi, este pe agenda administraţiei locale, arătând că avem 4 creşe, pe lângă cea de 
pe str. Apollo, sunt alte 3 proiecte, în diverse faze de a fi în lucru. 

Subliniază că trebuie „să recuperăm timpul pierdut; pentru că au fost 10 
ani, când s-a deschis în Braşov o singură creşă, cum iată, avem 4 proiecte.” 

Arată că unul dintre punctele de pe ordinea de zi se referă la 
recepţionarea, aprobarea acceptării unei donaţii, fiind un teren amplu, pe care 
urmează să îl primim de la un dezvoltator imobiliar pentru a-l depune, împreună 
cu celelalte documentaţii la C.N.I., unde avem acest proiect de creşă aprobat. 

D-nul Viceprimar - Rusu Sebastian - Mihai, arată că din discuțiile avute 
cu cetățenii Brașovului dar și cu cei de la Clubul Corona și ai hocheiului 
brașovean că a fost ratat obiectivul de câștigare a titlului de campioană națională. 

        Întreabă de ce d-nul Cernica nu se ocupă de secția de hochei - pentru 
imaginea Brașovului - subliniind realizările deosebite ale d-lui Cernica 
(vicepreședinte al Federației de Hochei) respectiv obținerea a 4 campionate 
naționale, 3 cupe ale României, 2 de vicecampioană a României, acesta 
organizând Centrul de copii și juniori, arătând că la Brașov s-a format nucleul de 
bază al lotului României de hochei. 

D-nul Primar - Allen Coliban subliniază că dacă vorbim de performanță, 
aceasta nu stă într-un singur om, arătând că la Brașov există o echipă care 



continuă povestea frumoasă a hocheiului. Nu există schimbări în echipa 
managerială, d-nul Cernica concentrându-se pe activitatea de infrastructură 
sportivă, urmând ca pentru evaluarea performanțelor celor doi este necesară o 
discuție aplicată cu responsabilii secției de hochei. 

        D-nul Viceprimar  -Rusu Sebastian - Mihai, precizează faptul că, nu este 
bine să se schimbe lucrurile în plin sezon, fiind necesar să se analizeze faptul că 
hocheiul a mers foarte bine. 

Domnul consilier local - Codreanu Adrian solicită d-nei Liliana  Dincă - 
șefa Serviciului Resurse Umane - să cerceteze  actele de indisciplină ale 
directorului de la Corona - în sensul că dorește un raport al activității d-lui 
director. Arată că acesta  a lipsit 3 săptămâni (15 decembrie - 06 ianuarie și 19 
ianuarie - 27 ianuarie) de la serviciu, raportul trebuie să se refere la delegațiile, 
concediul și deplasările efectuate, cu nominalizarea celui care le-a aprobat etc. 
Întreabă de asemenea „cum de a fost posibil ca d-nul director să frecventeze 
piscina de la gară”, dorind ca raportul să fie prezentat în timp util pentru ca la 
următoarea ședință consilierii locali să fie informați pentru luarea unei decizii, 
arătând că Corona Brașov e instituție publică aflată în subordinea Consiliului 
local. 

D-nul Primar - Allen Coliban afirmă că va formula un răspuns scris la cele 
semnalate. 

Preşedintele şedinţei - d-ra consilier Crivineanu Alexandra - Ioana , 
dorește să afle care este stadiul studiului privind gestionarea parcărilor publice, 
respectiv detalii despre acest studiu și data prezentării publice a acestuia. 

      D-nul Primar - Allen Coliban menționează că Agenția Metropolitană care 
se ocupă de transport va prezenta stadiul Studiului împreună cu draftul și primele 
concluzii ale acestuia.  

  
PUNCTUL 1  

 
  În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul - verbal al  
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 
17 decembrie 2021, precum şi al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Braşov din data de 23  decembrie 2021 şi care se aprobă cu 
unanimitate. 
       
           Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi suplimentară care are 2 
puncte. Totodată, se aprobă cu unanimitate ordinea de zi cu 92 de puncte şi 2 
puncte retrase (20 şi 27). 
             Se supun la vot punctele suplimentare. 
Domnul consilier Busiuoc Constantin informează că nu participă la punctele nr. 
15, 21 şi 22. 
 
 
 



 
    PUNCTE   SUPLIMENTARE    

 
(1) PUNCTUL 93 

                                                                         
Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare privind 
participarea Municipiului Brașov prin Direcția Administrare Infrastructură 
Sportivă Brașov în calitate de coorganizator al Campionatului Internațional de 
Box Brașov Open. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

(2) PUNCTUL 94 
        Proiect de hotărâre privind privind trecerea în domeniul public al Municipiului 

Braşov a terenului situat în Municipiul Brașov, cu nr. cad. 173367 - str. Poienelor 
nr.7C. 
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 2 

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de consilier local al domnului PĂTRAŞCU 
LUCIAN ca urmare a demisiei. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 5, iar în urma 
votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 3 

Proiect de hotărâre privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului 
Braşov pe anul 2021 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2022. 
 
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 utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice 
finanţate în anul 2022 din bugetul Municipiului Braşov. 
 
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 decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a 
cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe 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 6 

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

   D-nul Primar - Allen Coliban menționează că este pe agenda publică un 
subiect despre modalitatea de acordare a burselor școlare, concluzionând că 
pentru schimbarea pragului nu există cadrul legal, astfel încât nu se poate 
modifica pragul de acordare a burselor. 
         D-nul Consilier local - Potea Marius – Valentin precizează că a observat la 
comisia 5, că la ultimul paragraf avem 145 milioane luate din excedent și că 
bugetul este astfel pe deficit pentru anul 2022. 

D-na Maria Oprea - șef Serviciul Buget arată că suma de 145 de milioane e 
formata din 135 de milioane excedent și 10 milioane, excedent de subvenții. 
Subliniază că bugetul se construiește pe deficit că executarea se consideră o sursă 
de finanțare. 
          D-nul Consilier local - Potea Marius-Valentin  dorește să știe cât din 
această sumă sunt bani alocați pe proiecte și câți dintre acești bani sunt alocați 
pentru proiectele în derulare și resprezintă excedent. 

Precizează că va formula cererea în scris. 
           D-na Maria Oprea - șef Serviciul Buget, informează că există niște reguli 
de construire a unui buget iar excedentul nu poate fi alocat decât pe dezvoltare. 

D-nul Primar - Allen Coliban afirmă că d-na Oprea în expunerea sa face 
referire la normele după care se realizează bugetul. Arată că banii provin din 
contracte pentru secțiunea dezvoltare și care nu s-au încadrat în grafic iar alte 
sume sunt veniturile suplimentare, economia secțiunii de funcționare.Toate 
sumele sunt disponibile pentru anul viitor, dar numai pentru dezvoltare, aratând 
că discuțiile pe bugetul pe anul 2022 urmează și că există proiecte care își 
continuă lucrările și anula acesta. 

D-nul Consilier local - Potea Marius -Valentin afirmă că nu se referă la 
teme tehnice, dorind să știe dacă există o listă cu proiectele în desfășurare și 
cuantumul sumelor alocate, pentru a fi ști câți bani ne mai rămân. 



Precizează că va formula cererea în scris. 
D-nul Primar - Allen Coliban precizează că dacă se doresc detalii, le va 

comunica în scris, lista fiind amplă, sens în care va pune la dispoziție detalii 
pentru execuția bugetară. 

 
PUNCTUL 7 

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi 
contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, 
începând cu data de 01.01.2022. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
             D-nul Primar - Allen Coliban face o prezentare a proiectelor de hotărâre 
cu privire la stabilirea salariilor. 

 
            

PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Serviciul Public 
de Administrare Creşe Braşov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului 
Local Brașov, începând cu data de 01.01.2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
           PUNCTUL 9 
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi 
contractuale din cadrul Poliției Locale Brașov. 
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 stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Direcţia de 
Asistenţă Socială Braşov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local 
Brașov, începând cu data de 01.01.2022. 
 
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 stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 
şi personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Brașov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului 
Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
           PUNCTUL 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 
şi personalul contractual din Direcția Fiscală Brașov, instituţie publică aflată sub 
autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                    PUNCTUL 13 
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, serviciu 
public aflat sub autoritatea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 
01.01.2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
           PUNCTUL 14 
Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile 
contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul 
Serviciului Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Braşov, serviciu public aflat 
sub autoritatea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
                     PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul 
Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, serviciu public aflat sub 
autoritatea Consiliului Local Brașov, începând cu data de 01.01.2022. 
             
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (dl. Busiuoc Constantin nu participă la 
vot). 



 
PUNCTUL 16 

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Serviciul Public 
Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public aflat sub autoritatea 
Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
           PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, instituţie 
publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
           PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituţie 
publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2022. 

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

 
 
         PUNCTUL 19 

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” - Grădina Zoologică 
Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local Braşov, 
începând cu data de 01.01.2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
         PUNCTUL 20 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 



 
           PUNCTUL 21 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru Investiția “Amplasare panouri solare, pentru producere 
energie verde, livrată în SACET Brașov, pentru 3 obiective administrate de SPLT 
Brașov” (PT 1 Astra, PT 2 Hărman Zizin, PT 6 Tractorul). 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (dl. Busiuoc Constantin nu participă la 
vot). 
 

         PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 646 din 22 
noiembrie 2021, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi 
consumatorilor noncasnici, pentru energia termică livrată începând cu 01 
noiembrie 2021, de Serviciul Public Local de Termoficare 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 (dl. Busiuoc Constantin nu participă la 
vot). 
  

                           PUNCTUL 23 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 - Statul de Funcții la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 108/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei și a 
Statului de funcții ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân 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 24 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 - Statul de funcții la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 7/2021, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
           PUNCTUL 25 
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local 
nr. 102 din 31.03.2015 privind stabilirea obiectivelor și a bunurilor aflate în 
proprietatea Municipiului Braşov, a instituţiilor şi serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local Braşov a căror pază şi ordine publică se asigură de 
către Poliţia Locală Braşov. 



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

                  PUNCTUL 26 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 547/2019 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social 
Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu „Sfântul 
Nicolae”, 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 27 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/2017 
privind constituirea Structurilor Comunitare Consultative la nivelul municipiului 
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 28 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
720/2021 privind 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 29 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 721/2021 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice 
îngrijite 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 30 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari și 
tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unităţii de Îngrijiri la Domiciliu 
pentru Persoane Vârstnice”. 
 



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 31 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 722/2021 
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 32 
Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
497din 11.09.2020 privind constituirea Comisiei de analiză a cererilor de 
modificare a contractelor de închiriere privind spaţiile cu destinaţia de locuinţe şi 
a celor cu altă destinaţie, date în administrarea Societăţii RIAL S.R.L. 

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

 
        

PUNCTUL 33 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2021 
privind aprobarea proiectului Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de 
stat din Municipiul Brașov cu echipamente și materiale de protecție/ dispozitive 
medicale în vederea creșterii capacității de a gestiona situația de pandemie 
generată de virusul SARS-COV-2. 
 
  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 privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Asociaţia Consorțiul Cultural Corona în vederea organizării şi desfăşurării 
evenimentului ,,Premiile Anului în Cultură la Braşov”, ediţia a VII-a, la 
Cinematograful Astra. 
 
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 privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală 
Brașov, a echipamentelor care compun „Extindere Sistem integrat de 
dispecerizare, interconectare și monitorizare a sistemelor de antiefracție între 
Primăria Municipiului Brașov și unitățile de învățământ din Municipiul Brașov”- 
etapa IV și V și a echipamentelor predate Poliției Locale Brașov în baza 
Procesului verbal de predare-primire în custodie nr. 516/08.01.2021, înregistrat la 
Primăria Municipiului Brașov  cu nr. 1397 din 07.01.2021, echipamente din 
componența ”Sistemului de detecție efracție punct de lucru SVSU, situat în 
Municipiul Brașov, str. Aleea Petuniei nr. 2”, inclusiv cartele de date. 
 
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 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Lucrări aferente expertizei 
tehnice și biologice - Colegiul Național Aprily Lajos, corp B”. 
 
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 documentației faza DALI și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Amenajare spații publice în 
Municipiul Brașov, zona Modarom - Colegiul Unirea - str. Politehnicii - str. 
Postăvarului și reabilitare rețele edilitare. 
 
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 darea în administrare a mijloacelor de transport 
achiziționate în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport moderne” - 
25 de troleibuze noi cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public 
urban de călători furnizate de SOLARIS BUS&COACH sp yo.o S.R.L. 
POLONIA, cod SMIS 126996. 
 
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 aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 3 la 
Contractul 74246 din 29.10.2018 aprobat prin H.C.L. nr. 223 din 25.04.2018. 
 
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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 
25.03.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ,,Realizare iluminat pârtie de schi 
Lupului și Drumul Albastru - Poiana 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 41 

Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I., audit energetic şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru “Creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de 
iluminat public al Municipiului 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 42 
Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea publică a Municipiului Braşov 
a instalației de iluminat public perimetral aferentă Curții Johannes Honterus. 
 
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 43 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere și modernizare 
sistem de iluminat public în Municipiul Brașov- etapa a III-a”. 
 
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 44  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018, 
aprobat prin H.C.L. nr. 735/2018. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
Domnul Primar - Allen Coliban face o prezentare a proiectului de hotărâre. 
            

PUNCTUL 45 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
32/2022 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat 
de MAURER IMOBILIARE S.A. - str. Spicului. 
 
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 46 
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
1644/2021 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
donat de Istrate Claudiu, Istrate Liliana, Istrate Sorin-Dumitru și Istrate Lucia - 
str. Nicolae Labiș nr. 62 B. 
 
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 47 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 173531 Brașov, nr. cad. 173531 - zona str. Capra 
Neagră. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

             PUNCTUL 48 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 159046 Brașov, nr. cad. 159046 - str. Turnului nr. 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 49 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 16.350.000/150.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 108069 Brașov, nr. 
top. (11162/1/4, 1163, 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 50 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 173498 Brașov, nr. cad. 173498 - 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 51 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 173656 Brașov, nr. cad. 173656 - str. Fânului nr. 48 
D1. 
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. 171553 Brașov, nr. cad. 171553 - zona str. Ioan 
Hozan. 
 
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. 172817 Brașov, nr. cad. 172817 - str. Dulgherului. 
 
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. 170879 Brașov, nr. cad. 170879 - 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 55 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 3.593.940/30.100.000 din terenul înscris în C.F. nr. 123363 Brașov, nr. 
top. 10973/10/3/2/2/9 - 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 56 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 424/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 100855 Brașov, nr. cad. 1547, 
nr. top. 10993/32/1/1/5 - str. Luminișului. 
 
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 aprobarea contractului de novație la Contractul de 
concesiune din 25.02.1993, modificat prin act adițional nr. 1/29.08.2007 privind 
terenul proprietatea privată a Municipiului Brașov, situat în Municipiul Brașov, 
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, identificat în C.F. nr. 100699, nr. cad. 100699, 
cu cota de 8,96/354, aferent imobilului C5 spațiul 32, identificat în C.F. nr. 
100699-C1-U7 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 58 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de 
concesiune nr. 169 din 27.06.2000, modificat prin act adițional nr. 1/23.02.2011, 
având ca obiect cedarea și preluarea în concesiune directă a terenului, în suprafață 
de 1,93 m.p. (pe hârtie 2 m.p.), situat în Municipiul Brașov, str. Emil Racoviță nr. 
11, înscris în C.F. nr. 119366 Brașov, nr. cad. 119366, nr. top. 
[(9346/1/1/b/1/1/1/3/2/2)/I, (9246/1/1/b/1/1/1/3/2/2)/II, 9246/1/2/1/2/a, 
(9246/1/2/1/2/b/1)/2, 9245/1/c/5/b, (9246/1/2/1/2/b/1)/1/1]/2, 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 59 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de 
concesiune nr. 46 din 22.01.2002, modificat prin act adițional din 31.10.2012, 
având ca obiect concesionarea fără licitație publică a terenului, în suprafață de 7 
m.p., situat în Municipiul Brașov, B-dul Saturn, nr. 32B, înscris în C.F. nr. 
125272 Brașov, nr. cad. 125272, 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 60 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
concesiune nr. 336 din 07.12.2005 având ca obiect concesionarea terenului, în 
suprafață de 1761,6 m.p. (pe hârtie 1762 m.p.), situat în Municipiul Brașov, str. 
Hărmanului, nr. 53, înscris în C.F. nr. 140582 Brașov, nr. cad. 140582, nr. top. 
3168/1/2/2/1/1/1/1/1/10/1, 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 61 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de 
concesiune nr. 216 din 11.09.2003, modificat prin act adițional nr. 1/17.02.2005 
și act adițional nr. 2/28.11.2018 având ca obiect concesionarea directă a terenului, 
în suprafață de 280 m.p. (pe hârtie 276 m.p.), situat în Municipiul Brașov, str. 
Vulturului, nr. 29, înscris în C.F. nr. 134866 Brașov, nr. cad. 134866, nr. top. 
7426/1/8/a, 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 62 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
concesiune nr. 138 din 13.05.2005 având ca obiect concesionarea terenului, în 
suprafață de 17,70 m.p. (pe hârtie 18 m.p.), situat în Municipiul Brașov, str. 
Molidului, f.n., înscris în C.F. nr. 170247 Brașov, cad. 5132, nr. top. 
6760/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/8, 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 63 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
concesiune nr. 602 din 14.05.2009, având ca obiect concesionarea terenului, în 
suprafață de 5,28 m.p. (pe hîrtie 5 m.p.), situat în Municipiul Brașov, str. Uranus, 
nr. 2, înscris în C.F. nr. 108080 Brașov, nr. cad. 108080, nr. top. 
13795/7501/4/9/1/2, 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 64 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
concesiune nr. 256 din 29.09.2003, având ca obiect concesionarea directă a 
terenului, în suprafață de 1/25 din 90 m.p., situat în Poiana Brașov, str. Poiana lui 
Stechil, nr. 9, înscris în C.F. nr. 119224 Brașov, nr. top. 13166/1/1/2, 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 65 
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 10 
m.p., situat în Brașov, str. Hărmanului, nr. 80, înscris în C.F. nr. 171640, nr. cad. 
171640, 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 aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - 
Construire locuinţe colective şi împrejmuire, str. Liviu Rebreanu f.n., Braşov”, 
beneficiari Pop Marius, ş.a.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 
          PUNCTUL 67 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2021 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 68 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe anul 2021 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 69 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în Poiana Brașov, str. 
Poiana lui Neagoe 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 alipirea unor imobile situate 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 71 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Uranus nr. 3. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
           PUNCTUL 72 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Uranus nr. 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 73 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 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 74 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, B-dul Gării nr. 13A. 
 
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 75 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, Șirul Beethoven - Poarta Ecaterina. 
 
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 reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. Piatra Mare 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 reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Alexandru Vlahuță nr. 21. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

  PUNCTUL 78 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, zona Parcul Someș. 
 
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 reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Molidului f.n. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 



           PUNCTUL 80 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, Aleea Lăcrămioarelor 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 81 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, B-dul Griviței nr. 55. 
 
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 situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Universității 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, strada Bobâlna 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 84 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Bobului nr. 9. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
           PUNCTUL 85 
Proiect de hotărâre privind reglementare situație juridică imobil situat în Brașov, 
str. Cloșca 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 86 
Proiect de hotărâre privind privind reglementare situație juridică imobil situat 
Brașov, strada Dobrogeanu Gherea. 
 
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 
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. 
 
           PUNCTUL 88 
Proiect de hotărâre privind revocarea interdicţiei de înstrăinare și grevare și a 
dreptului de retroversiune în favoarea Municipiului Braşov, înscris asupra unui 
imobil situat în Zărnești,  str. Dr. Tiberiu Spârchez, nr. 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 89 

Raport privind evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul 
Municipiului Braşov în anul 2021. 
 
           PUNCTUL 90 
Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, 
angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, în semestrul II al anului 
2021. 
 
           PUNCTUL 91 
Informare privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea 
subvențiilor acordate de la bugetul local în baza legii nr. 34/1998, de către 
asociații și fundații, în anul 2021. 
 
           PUNCTUL 92 
Informare privind Raportul de audit al performanţei nr. 129569/06.12.2021 emis 
de Camera de Conturi Braşov. 
 



Doamna consilier local - doamna Diaconu Pamela Maria întreabă dacă a 
fost dusă la îndeplinire H.C.L. nr. 774/17 decembrie 2021 şi dacă nu a fost dusă 
la îndeplinire în ce stadiu este.  

Este vorba de hotărârea prin care, la iniţiativa grupului consilierilor locali, 
s-a aprobat premierea elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, care au 
obţinut rezultate deosebite la concursurile internaţionale şi naţionale şcolare. 

 
Domnul Primar - Allen Coliban precizează că se va răspunde în scris la 

următoarea şedinţă. 
 
Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai: “…Mulţumesc frumos 

colegilor şi aparatului din primărie, pentru că am reuşit să punem acum pe 
ordinea de zi suplimentară,  susţinerea noastră pentru Campionatului Internaţional 
de Box Braşov Open, un campionat important, spun eu, care are loc la prima 
ediţie în Braşov, unde vor fi prezenţi 200 de sportivi din 30 de ţări, de pe trei 
continente: America, Asia  şi Europa; ceea ce este important de menţionat, o 
astfel de competiţie nu a mai avut loc în România de 40 de ani - Braşovul fiind 
ales pentru a găzdui acest eveniment sportiv. Şi mulţumesc pentru iniţiativă, 
preşedintelui Daniel Ursache de la Asociaţia Club Sportiv de box şi d-lui 
preşedintele Asociaţiei  Române de box Mihai Leu, care susţine acest eveniment. 
Mulţumesc încă o dată că am reuşit să-l punem pe ordinea de zi şi vă mulţumesc 
tuturor pentru susţinere.” 
 

Domnul Primar - Allen Coliban adresează invitaţia către distinşii 
consilieri locali de a participa luni la ora 17, invitaţie către distinşii consilieri 
locali, la o primă discuţie pe tema proiectului de buget. 

„Luni, 31 ianuarie data planificată pentru dezbaterea din plenul consiliului 
local este dată care ne permite să bifăm îndeplinirea tuturor termenelor legale din 
acest proces de adoptare a bugetului local. 

Tot luni la ora 17, vă rog, să discutăm un plan pentru următoarele 10 zile, 
un plan care să se adapteze la nevoile de dezbatere, de informare a fiecărui 
consilier local şi, de asemenea, dacă aveţi, până luni, sau şi ulterior, pe parcursul 
acestui proces de dezbatere, dacă aveţi întrebări punctuale şi tehnice care implică, 
prezenţa aparatului administrativ, vă rog să le transmiteţi în scris, să putem să ne 
asigurăm prezenţa tuturor celor care pot să vă dea detalii pe diverse aspecte, pe 
diverse linii din proiectul bugetului local… 

Marţi - ora 16, va fi consultarea publică deschisă tuturor braşovenilor. 
Date legate de proiectul de buget au fost transmise pe adresele 

dumneavoastră de e-mail; ele sunt disponibile public, alături de prezentarea 
bugetului local, pe adresa buget 2022 brasovcity.ro. 

Legat de informarea cerută mai devreme de d-na Diaconu, revin o 
actualizare: banii au fost transferaţi către şcoli şi din ce ştim, sumele ar fi trebuit 
să fie plătite până la sfârşitul anului 2021. 



Am rugat-o pe d-na Oprea, să ne furnizeze aceste informaţii, completări şi 
informaţii mai detaliate, veţi primi în scris, pe măsură ce le avem şi noi în forma 
unui centralizator… 

Al doilea subiect pentru care vă solicit opinii şi dezbatere este cea legat de 
organigramă, dacă vă veţi uita şi veţi număra toate elementele prinse în lista de 
investiţii şi toată secţiunea de dezvoltare, veţi vedea că vorbim de sute de proiecte 
şi nevoia de încărcare pe aparatul executiv al primăriei este foarte mare, cu 
precădere în câteva departamente cheie şi veţi vedea acest lucru reliefat şi pe 
propunerea de organigramă, care a fost adaptată... de către dumneavoastră. 

Avem mai multe posturi propuse pentru achiziţii, investiţii, fonduri 
europene. Despre toate acestea vă invit la dialog în perioada următoare şi sper ca 
luna viitoare, cele două subiecte mari şi organigrama şi bugetul local şi vă 
mulţumesc şi o zi bună tuturor!” 

                
 

            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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