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                  R O M Â N I A 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  
                      BRAŞOV 
 

PROCESUL - VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Braşov 

 din data de 29 martie  2022 
 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost convocată 
pentru data de 29 martie 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 27 de consilieri sunt prezenţi 27 de consilieri şi precizează că 
şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 
            La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban, doamna Viceprimar Boghiu  
Flavia - Ramona şi domnul Viceprimar Rusu Sebastian - Mihai. 

 
I N T E R P E L Ă R I 

 
Preşedintele de şedinţă – doamna  Diaconu Pamela-Maria îi salută pe cei prezenţi 

în sală şi pe cei care au decis să se conecteze online și speră că, e ultima şedinţă de acest 
gen în care se merge în acest format, şi online şi fizic, şi speră ca la şedinţa de data 
următoare să fie prezenţi cu toţii în această sală, de altfel solicitarea ar fi ca în condiţiile 
actuale chiar convocatorul pentru şedinţa de data viitoare, de luna viitoare, să fie făcut 
în aşa fel încât să fie prezenţi şi convocarea să se facă pentru prezenţă fizică în sala de 
consiliu.  

Preşedintele de şedinţă – doamna Diaconu Pamela-Maria a rugat colegii 
consilieri şi a luat legătura cu fiecare lider de grup şi a supus discuţiei dacă este cazul să 
se propună o limitare a duratei luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii și 
reamintește că potrivit Codului administrativ, mai exact potrivit art. 138, alin. 8, se 
poate face acest lucru, dânsa în calitate de preşedinte de consiliu local, poate să propună 
colegilor, să aprobe un timp alocat fiecărui vorbitor şi un timp total de dezbatere a 
proiectului, având în vedere că se discută de o ordine de zi care are peste 100 de puncte.  
Ar fi eficient dacă s-ar stabili o regulă în acest sens, de aceea a vorbit şi cu doamna 
Gabriela Vlad pentru a acorda sprijin în acest sens, pentru a realiza un formular de vot 
prin care să fie menţionată această propunere.  

Doamna Vlad Gabriela  îl poate lansa la solicitare.  
Preşedintele de şedinţă – doamna  Diaconu Pamela - Maria propune să se aprobe 

acest formular, în funcţie de discuţiile pe care le-a purtat în prealabil, respectiv 
propunerea mai exactă este de a aloca 5 minute fiecărui vorbitor şi un timp total de 
dezbatere a proiectului de maxim 20 de minute. Reamintește că au fost liderii de grup 
consultaţi şi şi-au exprimat acordul în acest sens. 

Domnul consilier Roşu Alexandru dorește cuvântul pentru a exprima poziţia 
grupului USR Plus. Chiar dacă a început votul, doreste să exprime poziţia grupului USR 
Plus cu privire la propunere, inclusiv o astfel de propunere în condițiile Codului 
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administrativ trebuie supusă dezbaterii, din punctul de vedere al modului în care se 
prezidează şedinţa şi se asigură ordinea şi disciplina ar trebui să fie avută în vedere prin 
asigurarea respectării condițiilor prevăzute de art. 220 din Codul Administrativ, adică să 
se asigure că toţi consilierii locali şi persoanele care doresc să ia cuvântul se supun 
regulilor de curtoazie şi disciplină, să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile lor cu 
cetăţenii sau persoanele din sală expresii jignitoare, sau ofensatoare sau calomnioase. 
Grupul pe care îl reprezintă, USR Plus, apreciază că ordinea în cadrul şedinţelor de 
consiliu local poate să fie asigurată prin  modul în care se moderează şedinţa de consiliu 
local de către preşedintele de şedinţă, nefiind necesară limitarea cuvântului prin vot de 
către consiliul local la acest mod.  

Preşedintele de şedinţă doamna Diaconu Pamela - Maria mulţumeste pentru 
punctul  de vedere, având în vedere că această discuţie a avut-o în prealabil, cum 
spunea, cu liderii de grup, iar d-na Beatrice Moraru și-a exprimat acordul dumneaei şi 
evident faptul că se poate supune spre aprobare o astfel de propunere. Codul 
Administrativ dă acest drept, de a face acest demers. Deci, în continuare, bănuieste că 
este deschis formularul de vot… și îi dă şi doamnei Beatrice Moraru cuvântul. 

Doamna consilier  Beatrice Moraru a vrut să explice faptul că nu se opune unei 
şedinţe coerente, civilizate şi bine conduse.  

Doamna Secretar General Adriana Trandafir -  Propunerea a fost adoptată cu 17 
voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 9 abţineri.  

Domnul consilier Chiricheş Ciprian il felicită, pe domnul primar, pentru că a 
promovat un proiect interesant, foarte mulți iubitori ai sporturilor de iarnă se bucură şi 
la acest moment de această iniţiativă, este vorba despre modernizarea achiziţionării de 
skipass-uri în Poiana Brașov pe sistem online, mulțumirile nu sunt numai din partea 
dânsului, feedback a venit imediat şi din partea  comunităţii şi dacă se poate ţine cont de 
câteva solicitări, în sensul că s-ar putea extinde comercializarea acestor cartele în porţile 
de acces în Braşov, cum ar fi gara Braşov, sau la casa de bilete RAT din Livada Poştei 
şi dacă tot a venit vorba despre RAT, se poate găsi o formulă pentru achiziționarea 
inclusiv cartelelor RAT în sistem online.  

Domnul Primar Allen Coliban mulţumește pentru feedback-ul pozitiv şi 
mulţumește şi pentru sugestiile făcute şi discuţiile avute în ultimul an, pe tema aceasta a 
soluţiilor pentru Poiana Braşov. A luat în calcul amplasarea mai multor puncte de 
vânzare, există un cost asociat deschiderii acestor puncte, în contextul în care există o 
soluţie pe sistemul de cartele pentru transportul pe cablu, astfel încât costul acesta destul 
de mare a permis să deschidă doar două puncte suplimentare, o casă de bilete în 
apropierea gondolei, o casă suplimentară, care probabil a fost remarcată, în zona 
inferioară a gondolei. Pentru anul viitor se ia în calcul inclusiv schimbarea furnizorului, 
dacă fundamentarea economică va arăta oportunitatea acestui pas. În cazul în care se va 
reuşi această schimbare, se poate lua în calcul implementarea ideii de card unic pentru 
Braşov, care se poate  încarca şi cu puncte pentru transportul pe cablu şi cu abonamente 
și diverse produse ale RAT-ului. Legat de  cartelele RAT, pot fi achiziţionate  online, 
deja există posibilitatea de pe telefonul mobil să se achiziţioneze titlul de călătorie. 
          Doamna consilier  Crivineanu Alexandra, arată că există la nivelul executivului o 
lipsă de transparență respectiv, în ceea ce privește Regulamentul privind parcările 
rezidențiale și studiul velo, precum  și cel privind premierile elevilor. 

Doamna viceprimar Flavia Boghiu explică că două dintre punctele ridicate de 
domnişoara consilier vizează şi servicii din subordinea dânsei; începe cu dezbaterea 
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privind finanţarea serviciilor sociale prin Legea 350 la care a participat, este prima 
dezbatere organizată pe Legea 52 în Braşov în ultimii 15 ani. Este prima dezbatere pe 
acest gen, a fost  solicitată de cineva din societatea civilă, a fost anunţată dinainte, nu a 
fost restricţionat accesul nimănui, şi cu atât mai mult observă un modus operandi în 
felul în care se raportează la transparenţă şi la implicare. Doamna viceprimar subliniază 
că sunt invitați la dezbateri consilierii locali, încearcă să afle opinia lor şi nu se primește 
un punct de vedere decât pe ultima sută de metri.  

Doamna viceprimar precizează că s-au făcut eforturi publicând şi pe paginile de 
facebook, tocmai pentru a ajunge informaţia la mai multă lume. Apoi referitor la 
solicitarea doamnei Crivineanu de a premia elevii cu note de 10, medii de 10, față de 
anii anteriori la care s-a făcut referire, anterior pandemiei, a apărut între timp o 
ordonanță, Ordonanța de Urgență nr. 130 din 17 decembrie care stipulează foarte clar 
care sunt rezultatele care se pot premia, și anume se pot acorda premii pentru elevii, 
studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele și 
concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii 
care i-au pregătit pe aceștia. Deci, nu este vorba de voință politică sau de lipsa de voință 
a primarului sau a viceprimarului de a acorda aceste premii, cât de a acorda un cadru 
legislativ care s-a schimbat față de anii la care se fac referire.  

Domnul Primar Allen Coliban începe prin a spune că este perfect de acord 
asupra unui aspect, acela că există obligația morală a consilierilor să participe la aceste 
evenimente, cu atât mai mult, cu cât temele sunt unele importante pentru brașoveni... 
Dezbaterea  pe subiectul parcării, va fi marți la ora 18,00,  după ședința de consiliu 
local, în cazul în care se va termina până la ora respectivă, cealaltă, legată de 
Masterplanul Velo va fi marțea viitoare, la o oră ce va fi comunicată. Prin urmare, 
parcurgem toți pașii impuși de lege și cu privire la popularizare, la promovarea acestor 
dezbateri și a acestor consultări, ba chiar  se fac pași suplimentari. Această prezentare, 
este o idee de bună colaborare și de posibilitate de a informa consilierii locali. Domnul 
Primar specifică că Brașovul este un model de transparență în administrație publică. 

În cazul în care există modele de bune practici la alte administrații care se doresc  
implementate la Brașov, dânsul este deschis și către acest dialog, altfel pare un pic 
duplicitar acest discurs în condițiile în care există o diferența între cele două mandate de 
consilieri locali din punct de vedere al transparenței administrației publice brașovene. 
Legat de propuneri, acestea trebuie să aibă o fundamentare în spate  și o acoperire 
legală. Altfel, din punct de vedere al tehnicii legislative și al  ideii de interpelare,  nu 
cred că a lăsat vreo întrebare la care nu s-a răspuns. Cu privire la proiectul voucher 
pentru sănătate dentară,  neavând studii de specialitate și impactul bugetar sau 
acoperirea din punct de vedere financiar nu se poate efectua fără a-l pune în dezbatere 
publică. 

 Doamna Viceprimar Boghiu, ca răspuns la întrebarea legată de eforturi, se referă 
la strădania de a face mai mult decât solicită legea, în cele mai multe dintre situații și de 
a promova dezbaterile, iar legat de reproșul că nu au invitat separat cetățenii la 
consultare, nu a considerat că aleșii cetățenilor, consilierii, au nevoie de sesiuni private, 
ci că pot să vină la consultări să-și spună punctul de vedere, să vină la dezbatere, odată 
cu cetățenii. A transmis acum colegilor din executiv ca atunci, când se organizează 
dezbateri să transmită și către Biroul Relații Consilieri cu rugămintea ca în spiritul 
dialogului dacă se dorește o discuție privată față de consultarea cu cetățenii, să se 
menționeze acest lucru.  
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Domnul Primar Allen Coliban vrea să adauge că i-ar plăcea să vădă apetitul 
acesta și la dezbateri și consultări și dincolo de camerele de luat vederi, pentru că 
reaminteste, au fost nenumărate cazuri, unul dintre ele chiar recent, în săptămâna 
aceasta, cu ghidul de cultură, în care proiecte sunt în dezbatere publică 30 de zile, niciun 
amendament din partea consilierilor, nici o observație, ajunge în comisiile consiliului 
local, si abia atunci se citesc pentru prima oară în comisie. Atunci se găsesc 
amendamente și se găsesc câte 10 amendamente la un proiect care a stat 30 de zile în 
dezbatere. Dacă se vorbește despre responsabilitate și transparență și felul în care se 
folosesc mijloacele legale de consultare și de a îmbunătăți toate proiectele de hotărâre, 
dorește să se ia în calcul  participarea, la aceste etape de consultare. 

Doamna consilier  Raluca Stancu are o propunere de proiect - pilot care are ca 
obiect un sistem automat de întreținere a drumurilor publice, în funcție de condițiile 
meteorologice. Nu vrea să intre în detalii tehnice, va menționa că este vorba de o 
instalație care se montează în axul drumului, și prin intermediul unor doze se 
pulverizează material antiderapant pentru acțiuni de deszăpezire și prevenire a poleiului 
sau soluții de dezinfecție sau de curățare pentru acțiunile de răcorire și spălare a 
carosabilului. Propunerea grupului de consilieri PSD, este ca acest proiect să fie 
implementat pe o arteră principală din Municipiul Brașov, intens circulată, spre 
exemplu Calea București, pentru a vedea eficiența sistemului, iar în cazul în care se 
demonstrează că este eficientă, să fie extins pe întreg municipiul. Pe această cale 
solicită sprijinul departamentelor de specialitate pentru implementarea acestui proiect.  

Domnul Primar mulţumeste pentru propunere, spune că interesează pe toţi să 
transforme Braşovul într-un exemplu de bune practici, mai ales în domeniul curăţeniei 
şi salubrizării. Această propunere va fi trimisă pentru fundamentare către Serviciul 
Salubrizare, principala întrebare este dacă se fundamentează din punct de vedere 
economic, adică care ar fi costurile şi dacă un astfel de sistem ar fi operaţional şi 
oportun de implementat în Braşov în condiţiile meteo climaterice pe care Braşovul le 
are. Înţelege că există un astfel de sistem funcţional în România, la Târgu Mureş, va 
cere datele de acolo pentru fundamentare, această temă va fi dată pentru fundamentare 
şi în studiu Serviciului Salubrizare. 

Doamna consilier Stancu Raluca a uitat să menţioneze că acest sistem este deja 
implementat la Târgu Mureş. Din informaţiile pe care le-a primit de acolo singurele 
discuţii legate de cost ar fi de 70 – 100 de Euro pe metru liniar, de implementare a 
sistemului, în funcţie de starea drumului, adică dacă este un drum în condiţii bune, 
atunci costurile sunt un pic mai mari, dar dacă este un drum care oricum necesită 
remedieri, atunci costurile ar fi mai mici. Alte detalii legate de costuri nu deţine. 

Domnul Primar a notat, le va da serviciului și uitându-se la aceste costuri se 
gândește că din 80 de metri liniari ar fi putut să se ia un aspirator stradal şi să facă mai 
mult în Centrul Istoric. 

Domnul Viceprimar Rusu Sebastian ar avea o întrebare pentru dl. Primar vis-a-
vis de două proiecte de hotărâre pe care le-a depus din partea grupului de consilieri 
locali PNL, împreună cu colegul Alexandru Puşcaşu. Le-a depus la C.I.C., după care a 
trimis şi mail de înştiinţare către dl. Primar, pentru a-l pune pe ordinea de zi 
suplimentară, dar nu se regăseşte şi n-a fost timp să fie pus pe ordinea de zi 
suplimentară, în condiţiile în care punctele de la 101 la 105 au venit  la ora 13, când a 
început şedinţa. Se vorbește de două proiecte care vizează facilităţi, gratuităţi în ceea ce 
priveşte circulaţia cu mijloacele RAT dedicate pensionarilor, studenţilor, şi ONG-urilior 
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cu voluntari care ajută în această perioadă refugiaţii din Ucraina, un proiect care crede  
că este binevenit şi putea fi pus pe această ordine de zi suplimentară. Un al doilea punct 
vizează în continuare lipsa de reacţie şi de răspuns a directorului de la Corona, sunt 
două interpelări depuse, de aproximativ două luni, iar domnul director al Clubului 
Corona care se află în subordinea Consiliului Local nu a catadicsit să răspundă, astfel că 
ar vrea să-și rezerve dreptul, ca şi consiliu local, să se ia nişte măsuri în acest sens, 
întrucât nu este normal ca un director dintr-o structură subordonată Consiliului Local să 
nu răspundă la nişte interpelări.  

După cum spune domnul viceprimar, legat de ordinea de zi suplimentară, 
discuţia a fost de mai multe ori, să nu se pună puncte pe ordinea de zi suplimentară 
chiar când se intră în şedinţă. În ceea ce priveşte situaţia parcărilor, după ce s-a făcut 
acel studiu, în ceea ce priveşte locurile în care pot fi amenajate parcări sau soluţii care 
pot fi luate, se observă că din nou există tema parcărilor pentru unităţile hoteliere, unde 
au fost ba pe trei luni, ba pe şase luni, şi a spus că e cazul să se facă o comisie unde să 
se discute. Aceste lucruri nu s-au întâmplat, este o discuţie de acum trei luni de zile, şi 
în continuare discuţia nu a avut loc, şi nu există un răspuns sau nu există nici o discuţie 
coerentă, probabil urmând a le prelungi, după cum se considera, încă un an, încă şase 
luni, încă două luni. În ceea ce priveşte transparenţa, că tot s-a discutat acest lucru, 
crede că proiectele care sunt puse pe ordinea de zi ar trebui să fie discutate cu consilierii 
locali, este convins că dacă anumite proiecte ar fi discutate din timp, ar putea să se 
găsească soluţii pozitive la aceste discuţii, întrucât la cele mai multe există o lipsă de 
comunicare, există solicitări din partea cetăţenilor şi nu se pot vota şi hotărî în trei zile, 
patru zile, până la şedinţa de consiliu local.  

Domnul Primar spune că legat de proiectele care vin dinspre consilierii locali, ele 
trebuie să aibe în spate un raport de specialitate asumat de către compartimentele din 
executiv, ori există o mare diferenţă între proiectele de pe lista de suplimentare de la 
101 la 105, sunt proiecte care trebuie depuse la finanţare pe PNRR, care o să se 
deschidă pe 1 aprilie, proiecte la care se lucrează de luni de zile în anumite cazuri, cu 
anumite departamente din primărie care contribuie şi cel puţin pe câteva dintre ele este 
o cursă contra cronometru, iar fundamentările şi indicatorii şi toate lucrurile acestea se 
primesc de pe o zi pe alta în anumite situaţii. Este o cursă contra cronometru pentru 
întreaga administraţie publică locală, nu doar pentru Braşov, dar se bucură că i se dă 
ocazia, să atraga atenţia, să sublinieze faptul că există proiecte pe finanţări 
nerambursabile pentru Braşov. În privinţa gratuităţilor, subvenţiilor şi reducerilor care 
ţin de operatorul de transport, este foarte important să existe punctul de vedere scris al 
ID-ului de transport din punct de vedere al fundamentării impactului. Cu siguranţă, 
spune domnul primar se poate face efort. Cu siguranţă perspectiva de a avea o şedință 
extraordinară săptămâna viitoare,  şedinţa ordinară din aprilie, sunt două borne care sunt 
luate în calcul pentru a pune aceste propuneri pe ordinea de zi. Legat de Corona, 
lucrurile cerute prin interpelare, nu sunt conform Codului administrativ, dintre Consiliul 
Local şi aparatul executiv, sunt rapoarte care ţin de executiv, însă pentru a veni în 
întâmpinarea tuturor, a vrut un punct de vedere şi un sumar, o sinteză, directorului, pe 
care le va pune la dispoziţie, dar nu ca obligaţie şi ca răspuns la interpelare, care, repetă, 
cere acces la un document care nu este destinat deliberativului, ci în scopul unei bune 
colaborări. Concursul de angajare şi angajarea domnului director ţine de un demers 
executiv, prin urmare se poate colabora pe tema aceasta. Legat de ordinea de zi 
suplimentară, a răspuns deja, toate lucrurile care ţin de respectarea Codului 
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Administrativ, respectarea convocatoarelor, a termenelor de comunicare către consilierii 
locali, consideră că Braşovul poate fi dat drept exemplu mai ales dacă se raportează la 
ce s-a întâmplat în precedentul mandat.  

Legat de studiul pe parcări probabil că de aceea nu s-a participat la dezbateri şi la 
discuţii, lucru care are legătură şi cu luarea de poziţie cu privire la transparenţă, au fost 
nenumărate apeluri şi iniţiative în care a invitat consilierii locali la discuţii, începând de 
la discuţiile din acest an pe buget, continuând cu cele pe organigramă, continuând cu 
cele două studii la care s-au suprapus şedinţe de partid peste aceleaşi intervale orare. Nu 
s-a venit cu o soluţie, cu o solicitare alternativă, astfel încât să se poată avea un dialog 
chiar departe de camere şi de presă, un dialog normal între factori de decizie, între aleşi 
ai comunităţii, prin urmare consideră că ceea ce se cere acum, ceea ce i se cere, o 
deschidere către discuţii a arătat-o şi dorește ca domnul viceprimar să vină în 
întâmpinarea acestei deschideri. 

Legat de studiul privind parcările publice, cu siguranţă sunt multe lucruri noi, 
este primul studiu făcut la această scară în România, care să facă şi inventar, care să 
facă analize pe politicile publice, să vină cu o analiză geografică pe prioritizare, o 
analiză pe gradul de utilizare pe diverse intervale orare, cu propuneri de amenajare de 
noi parcări şi inclusiv soluţii pentru parcări supraetajate cu analiză pe politici tarifare, 
nu există un studiu similar la o asemenea amploare făcut de o administraţie locală din 
România, sunt lucruri pe care le-a subliniat, de altfel şi consultantul în prezentare, şi  
aşteaptă la dezbaterea de marţi, de după şedinţa de consiliu local pe tema aceasta, o 
dezbatere publică. 

Legat de hoteluri, într-adevăr a venit cu propuneri de prelungire pentru cazurile 
care expiră în luna următoare, la solicitarea în constituirea unei comisii, este de acord cu 
acest lucru, dacă este nevoie de Primarul Braşovului să organizeze Consiliul Local în 
comisii poate să dea o mână de ajutor, evident, informal, însă comisiile Consiliului 
Local sunt treaba Consiliului Local, adică să stea de vorbă la nivel politic,  să vedem în 
ce formulă se poate avea o discuţie. Acum dinspre executiv există pe masă şi o strategie 
care face această analiză, sunt în faza de consultare şi de recepţie, în care inclusiv 
consultanţii pot să fie parte în viitoare discuţii şi să sugereze soluţii la diverse probleme, 
şi e nevoie de o aliniere politică pentru a judeca în ce fel se vor trata acele parcări  care  
ţin de unităţi de cazare.  

Domnul viceprimar Rusu Sebastian  vrea să răspundă  domnului Primar, în ceea 
ce priveşte proiectele care sunt puse la dispoziţia Consiliului Local,  însă dânsul crede 
că domnul Primar dorește o colaborare cu Consiliul Local, domnul Primar trebuie să 
înțeleagă că sunt subiecte care necesită mai mult timp de discuții, pentru că altfel  
proiectele nu se vor aproba în plenul Consiliului Local, și dânsul va spune că nu se 
doresc. Domnul viceprimar dorește discuții constructive, pentru că sunt proiecte care nu 
pot fi parcurse în acele două zile, când se primesc subiectele. Iar în ceea ce privește 
comisiile, dacă Primarul trebuie să le facă, el trebuie să fie liantul între consilierii locali,  
și cu siguranță trebuie să existe un regulament și o modalitate de stabilire a acestor 
termene pentru contractele alocate hotelierilor sau așa mai departe… 

Domnul Primar  Allen Coliban  arată că a invitat consilierii locali la discuții pe 
tema organigramei, crede că de atunci sunt vreo cinci ședințe în care votul a fost 
negativ.  După nouă luni, nu a primit nici o propunere  pe acest subiect atât de 
important.  
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  În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul - verbal al  şedinţei 
ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 28 februarie 2022 şi  
procesul - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local Braşov din 01 martie 2022, 
care se aprobă cu unanimitate. 
          Se aprobă  ordinea de zi suplimentară care are 13 puncte, cu 26 voturi pentru. 
Totodată, se aprobă cu unanimitate ordinea de zi cu 92  puncte şi 12 puncte retrase 
(pct.11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 37, 43, 46, 75, 81). 
          Se supun la vot punctele suplimentare. 
 

    PUNCTE   SUPLIMENTARE  
(1) PUNCTUL  93 

Proiect de hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Asociaţia Secvențe în vederea organizării şi desfăşurării evenimentelor ,,Zilele Filmului 
Maghiar”, în perioada 8-10 aprilie 2022, și Master Class România Sălbatică, în 20 
aprilie 2022, 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. 

(2) PUNCTUL  94 
Proiect de hotarare privind aprobarea lucrărilor ce urmează a fi executate în baza 

HCL nr. 93/2019. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
(3)PUNCTUL  95 

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de 
închiriere nr. 43/16.03.2007, a unui număr de 19 locuri de parcare aferente 
Restaurantului Coliba Haiducilor, încheiat între Municipiul Braşov şi SC SILVA 
TURISM SRL . 

Domnul viceprimar Rusu Sebastian, anunță că grupul PNL are un 
amendament la pct.95, în sensul că solicită prelungirea contractului până la data 
de 31.12.2024, propunând ca toate proiectele de închiriere parcări cu Horeca să 
fie prelungite până la data de 31.12.2024. 

 
Amendament formulat de grupul PNL - aprobat cu 15 voturi pentru si 12 voturi 

împotrivă - până la 31.12.2024 -  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu 15 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă. 
 
Domnul Primar - Allen Coliban, subliniază că este necesar să existe o 

comisie pe acest regulament, arătând că sunt studii făcute și plătite din bani 
publici iar Brașovul ar trebui să câștige bani din parcări. 

Doamna viceprimar- Boghiu Flavia arată că trebuie să ne asumăm 
deciziile… 
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(4)PUNCTUL  96 
Proiect de hotarare privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, 

asistență juridică și reprezentare, inclusiv în justiție, pentru apărarea intereselor RATBV 
SA în litigiile ce decurg din încheierea și executarea Contractului nr. 1798/20.10.2005. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. (Dna consilier Diaconu Pamela Maria nu 
participă la  vot). 

(5)PUNCTUL  97 
Proiect de hotarare privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, 

asistență juridică și reprezentare, inclusiv în justiție, pentru apărarea intereselor RATBV 
SA în litigiile ce decurg din încheierea și executarea Contractului de furnizare nr. 9531/ 
20.07.2018 și a Contractului de prestări servicii nr. 905 / 21.05.2019 . 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate.(Dna consilier Diaconu Pamela Maria nu 
participă la  vot). 

(6)PUNCTUL  98 
Proiect de hotarare privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, 

asistență juridică și reprezentare, inclusiv în justiție, pentru apărarea intereselor RATBV 
SA în litigiile ce decurg din încheierea și executarea Acordului – cadru nr. 
65/26.04.2021 și a Contractului subsecvent nr. 66/26.04.2021 la acordul – cadru nr. 
65/26.04.2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru, 1 abtinere. (Dna consilier Diaconu 
Pamela Maria nu participă la  vot). 

(7)PUNCTUL  99 
Proiect de hotarare privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru 

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014 - 2020, a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului, a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

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  100 

Proiect de hotarare privind aprobarea colaborării dintre Municipiul Brașov, prin 
Direcția de Asistență Socială Brașov și UNICEF România. 

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, subliniază că pct.101 - 105, sunt 2 proiecte 

de clădiri rezidențiale și 3 proiecte de investiții la grădinițe. 
Doamna administrator public - Miron Adriana, subliniază că 2 proiecte se 

referă la eficiența energetică, iar în relația cu proiectanții la data de 1 aprilie se 
lansează programul PNRR - arătând că s-au bazat pe documentații actualizate cu 
acordul locatarilor. Arată că a rugat proiectanții să indice indicatorii tehnico-
economici pentru 3 grădinițe deoarece de la 1 aprilie să intre pe finanțarea prin 
PNRR. 
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Doamna consilier - Crivineanu Alexandra, precizează că pct.103,104 și 
105 s-au finalizat la ora 12,00. 

Doamna administrator public - Miron Adriana, afirmă că nu trebuie tratată 
oportunitatea proiectelor, punându-se la dispoziție cu orice clarificări, afirmă că 
are raportul auditului energetic. 

Domnul Primar - Allen Coliban, subliniază că nu trebuie transformat 
subiectul în câmp de luptă politică, afirmă că este pregătit apelul la Ministerul 
Dezvoltării după ghidul emis de minister. 

Domnul consilier - Potea Marius, întreabă dacă este legal să se intre în 
ședința de C.L. cu proiecte care nu au avizul comisiilor de specialitate. 

Doamna Secretar General-Trandafir Adriana, subliniază faptul că atunci 
când proiectele intră pe ordinea de zi suplimentară pe motiv de urgență, acestea 
se avizează în plen. 

Domnul viceprimar - Rusu Sebastian, subliniază că actele nu sunt gata 
pentru aceste proiecte și că nu trebuie să se forțeze mâna consilierilor locali. 
 Arată că grupul PNL va vota proiectele de pe ordinea de zi suplimentară 
referitoare la renovarea energetică. De asemenea d-nul viceprimar Rusu o roagă 
pe d-na Miron să nu mai interzică funcționarilor publici din subordine să 
vorbească cu dânsul. 

(9)PUNCTUL  101 
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Renovarea energetică 

moderată a cladirilor rezidențiale multifamiliale - 4 componente, din Municipiul 
Brașov”.    

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

(10)PUNCTUL  102 
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Renovarea energetică 

moderată a cladirilor rezidențiale multifamiliale - 5 componente, din Municipiul 
Brașov.” 

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

 
(11)PUNCTUL  103 

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti realizarii obiectivului de investitii Eficientizare energetica in unitati 
de invatamant preuniversitar, municipiul Brasov - Gradinita nr.2  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 
(12)PUNCTUL  104 

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti realizarii obiectivului de investitii Eficientizare energetica in unitati 
de invatamant preuniversitar, municipiul Brasov - Gradinita nr.10  
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 
(13)PUNCTUL  105 

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti realizarii obiectivului de investitii Eficientizare energetica in unitati 
de invatamant preuniversitar, municipiul Brasov - Gradinita nr.34  
             Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 
     ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 

PUNCTUL 1 
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Braşov din 

28.02.2022 și a procesului -verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local Brașov din 
01.03.2022. 

In urma votului au fost aprobate în unanimitate. 
 
PUNCTUL 2 

 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov - 
MARTIE 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 de voturi. (pe articole și integral). 
           

PUNCTUL 3 RETRAS 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/2017 

privind constituirea Structurilor Comunitare Consultative la nivelul Municipiului 
Brașov, republicată. 
                 PUNCTUL 4  

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 664/2018 
privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-
născut”, republicată. 
   Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
        PUNCTUL 5  

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2019, 
privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului ,,Dar din suflet 
pentru seniori”. 
  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 acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care 
desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2022, în baza Legii nr. 34/1998. 
  Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 7  
Informare privind activitatea desfășurată de Direcția de Asistență Socială Brașov 

în anul 2021. 
 

PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate 

de partener la organizarea concursului de schi “Cupa Salvamont” ce va avea loc în 
Poiana Braşov, în data de 14 aprilie 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 aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 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 10 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Filarmonicii Braşov, 

instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului.  
  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 11  RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 

Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov. 
PUNCTUL 12 

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autovehicule deţinute 
şi stabilirea cotei maxime de carburanţi pentru utilizarea Serviciului Public 
Administrare Pieţe. 

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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Iluminat 

inteligent și panouri fotovoltaice”. 
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 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, 
asistență juridică și reprezentare, inclusiv în justiție, în vederea rezolvării litigiilor dintre 
RATBV S.A., pe de o parte și ICCO ENERG S.R.L., GETICA OHH S.R.L., KARSAN 
OTOMOTIV SANAYII, TURKEY și ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L., pe de 
altă parte. 

PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

asistenţă şi reprezentare a Societăţii RIAL S.R.L. în Dosarul nr. 4908/62/2021, aflat pe 
rolul Tribunalului Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost respins cu 12 voturi pentru si 14 voturi abțineri (1 neparticipare d-na 
consilier Diaconu Pamela - Maria). 
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PUNCTUL 16 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 
asistenţă şi reprezentare a Societăţii RIAL S.R.L. în Dosarul nr. 404/62/2022, aflat pe 
rolul Tribunalului Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost respins cu 12 voturi pentru si 14 voturi abtineri (1 neparticipare d-na 
consilier Diaconu Pamela-Maria). 

PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii juridice de asistenţă şi 

reprezentare a Societăţii RIAL S.R.L. în litigiul cu dl. Constantin Doru Ştefan, în faza 
acţiunii în anulare a Hotărârii nr. 2/03.03.2022 pronunţată în dosarul ce a avut nr. 
3A/2021 al Curţii de Arbitraj Braşov, ce se va depune la Curtea de Apel Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost respins cu 12 voturi pentru si 14 voturi abtineri (1 neparticipare d-na 
consilier Diaconu Pamela-Maria). 
 

PUNCTUL 18 RETRAS 
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 767 din 17.12.2021, privind aprobarea modalităților de calcul al 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 din 25.04.2005 și prin hotărâri ulterioare ale Consiliului Local 
al Municipiului Braşov, republicată. 

 
PUNCTUL 19 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Societăţii RIAL S.R.L. 
     PUNCTUL 20 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă 
situat în Braşov, str. Mihai Viteazul, nr. 112, ap. 5, către Vira Constantin şi Vira Elena. 
         
     PUNCTUL 21 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă 
situat în Braşov, str. Castelului nr. 146, ap. 11, către Viranyi Viorica. 

 
PUNCTUL 22 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă 
situat în Braşov, str. Apollonia Hirscher, nr. 12, ap. 3, către Bârzic Larisa. 
        
      PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Republicii, nr. 13, 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 25 voturi pentru și 2 abțineri. 
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PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 

destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Republicii, nr. 60, 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 25 voturi pentru și 2 abțineri. 
        

PUNCTUL 25 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 

destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. De Mijloc, nr. 33, 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 25 voturi pentru și 2 abțineri. 

 
PUNCTUL 26 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Lânii, nr. 42, sc. A, et. 4, ap. 20. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru și 2 abțineri. 

 
PUNCTUL 27 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Poarta Schei, nr. 17, 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 25 voturi pentru și 2 abțineri. 
       

PUNCTUL 28 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 

destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea 
Societăţii RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Neagoe Basarab, nr. 49, 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 25 voturi pentru și 2 abțineri. 

 
PUNCTUL 29 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost respins cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 14 abțineri. 

 
PUNCTUL 30 

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Fundația Hospice Casa Speranței pentru organizarea evenimentului ,,Aleargă TU pentru 
EI”. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 26 voturi pentru și 1 abținere. 
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PUNCTUL 31 

Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Municipiul Brașov și 
Municipiul Musashino din Japonia, pentru perioada 01.04.2022 - 31.03.2027. 
 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 parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 

Club Sportiv 21 pentru organizarea Semimaratonului Brașov Intersport 2 aprilie 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 parteneriatului dintre Municipiul Brașov, 

Teatrul ,,Sică Alexandrescu”, Filarmonica Brașov și Fundația Hospice Casa Speranței 
pentru organizarea evenimentului ,,Fire de speranță” în Municipiul Brașov, în perioada 
8 - 10 aprilie 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 privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 

Asociaţia Clusterul pentru Promovarea Clădirilor cu Consum de Energie Aproape Egal 
cu Zero - Pro-nZEB în vederea desfăşurării la Brașov a evenimentului Săptămâna 
nZEB. 
 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 organizării la Braşov a „Sărbătorii Junilor.”  
 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 parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 

Fundaţia Eidos în vederea organizării şi desfăşurării la Brașov a evenimentului 
Expoziţia World Press Photo 2022, în perioada 10 iunie - 14 iulie 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 37 RETRAS 
Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului 

Braşov a proiectelor culturale. 
 

PUNCTUL 38 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 212 din 

data de 30.04.2020, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - 
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economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării 
ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 9 - 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 39 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 215 din 

data de 30.04.2020, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea  autorizării  
ISU în unități de învățământ - Grădinița 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 40 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 847 din 

data de 10.12.2019, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării 
ISU în unități de învățământ - Grădinița nr. 29”. 
 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 737 din 

data de 22.12.2020, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării 
ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială, nr. 11, 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 42 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 299 din 

data de 30.06.2020, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării 
ISU în unități de învățământ - Colegiul Tehnic de Transporturi, corp A și B”. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 43 RETRAS 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiect 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov / Regiunea 
Centru, în perioada 2014-2020, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a părții 
cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului și acordarea mandatului 
special reprezentantului UAT Brașov pentru aprobarea strategiei de tarifare și 
încheierea Actului Adițional la Contractul de Delegare. 

PUNCTUL 44  RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de 

închiriere nr. 200/2007, a unui număr de 12 locuri de parcare aferente Hotelului 
Ambient, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Euro Tour S.R.L. 
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PUNCTUL 45  RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de 

închiriere  nr. 34/24911/28.03.2017, a unui număr de 3 locuri de parcare aferente Vilei 
Katharina, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. CORONENSISHOMES S.R.L. 

 
            PUNCTUL 46 RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de 
închiriere nr. 43 din 16.03.2007, a unui număr de 22 locuri de parcare aferente 
Restaurantului Coliba Haiducilor, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Silva Turism 
S.R.L. 

PUNCTUL 47 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 729/2007 

privind Regulamentul pentru implementarea formatului unic al cardului legitimaţie de 
parcare pentru persoane cu handicap. 
 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 şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 159/2008, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost respins cu 12 voturi pentru, 14 abțineri (1 neparticipare Bădulescu 
Sebastian - Gabriel) . 

PUNCTUL 49 
Proiect de hotărâre pentru ajustarea tarifelor cuprinse în Anexa nr. 1 din H.C.L. 

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 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 50 
Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii acordului Cadru nr. 

195/64500/12.07.2019 și redistribuirea cantităților de lucrări în interiorul aceleiași 
valori.  
 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 acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 

1834/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de 
Bihaici Nicolae - strada Stăvilarului. 
 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 52 
Proiect de hotărâre privind nexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 

legal de preemţiune la cumpărarea ap. 3 din str. Poarta Schei nr. 15, Municipiul Brașov, 

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
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înscris în C.F. nr. 127194-C1-U4 Brașov, proprietari tabulari Fazakas Maria și Fazakas 
Tiberiu.  
  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 nexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la cumpărarea Ap. 8 din str. Poarta Schei nr. 35, Municipiul 
Brașov, înscris în C.F. nr. 148224-C1-U3 Brașov, nr. top. 5097/1/8, 5098/8, proprietari 
tabulari Cornea Toma și Cornea Lilia. 

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 nexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la cumpărarea Ap. 10 din Str. George Barițiu nr. 4, Municipiul 
Brașov, înscris în C.F. nr. 143542-C1-U2 Brașov, nr. top. 5642/1/9, proprietari tabulari 
Leonte Romică - Mihăiță și Leonte Lidia. 

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 nexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 

legal de preemţiune la cumpărarea ap. 5 din Str. George Barițiu nr. 26, Municipiul 
Brașov, înscris în C.F. cu nr. 128465-C1-U3 Brașov, nr. top. 5624/1/5, proprietari 
tabulari Otescu Sorin - Valentin și Otescu Anca. 

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 
terenului înscris în C.F. nr. 146093 Brașov, nr. cad. 146093, a terenului înscris în C.F. 
nr. 146083 Brașov, nr. cad. 146083 și a terenului înscris în C.F. nr. 146092 Brașov, nr. 
cad. 146092 - zona str. Plaiului. 

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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 134791 Brașov, nr. cad. 134791 - zona str. Plaiului. 

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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 

terenului înscris în C.F. nr. 154392 Brașov, nr. cad. 154392 - str. Nicolae Labiș. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 59 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 

cotei de 2.388/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 105672 Brașov, nr. top. 
3131/14/3/2/1/12 și a cotei de 2.399/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103448 
Brașov, nr. top. 3131/14/3/2/1/11 - zona   str. Ciceu. 
 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 trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 

terenului înscris în C.F. nr. 172852 Brașov, nr. cad. 172852 - str. Plopilor. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 61 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 

terenului înscris în C.F. nr. 169757 Brașov, nr. cad. 169757 - 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 62 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 

terenului înscris în C.F. nr. 173831 Brașov, nr. cad. 173831 - 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 63 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 

terenului înscris în C.F. nr. 173842 Brașov, nr.cad. 173842 - 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 64 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 

terenului înscris în C.F. nr. 173852 Brașov, nr. cad. 173852 - 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 65 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 

terenului înscris în C.F. nr. 173898 Brașov, nr. cad. 173898 - 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 66 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 

concesiune   nr. 42595 din 21.04.2021, privind concesionarea directă a spațiului cu 
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destinație de cabinet medical situat în Municipiul Brașov, str. General Mociulschi nr. 1, 
bl. 345. 

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 aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
concesiune nr. 259/2005, având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafață 
de 1,97 m.p. (pe hârtie 2 m.p.), proprietatea Municipiului Brașov, situat în Municipiul 
Brașov, str. 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 68 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
concesiune  nr. 2841/2019, având ca obiect concesionarea suprafeței de 353,93 m.p., 
proprietatea Municipiului Brașov, din terenul în suprafață totală de 668 m.p., situat în 
Municipiul Brașov, strada Iuliu Maniu nr. 31. 

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 aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
concesiune  nr. 316/2000, având ca obiect concesionarea fără licitație publică a 
terenului în suprafață de 4 m.p., proprietatea Municipiului Brașov, situat în Municipiul 
Brașov, str. 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 70 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de 
concesiune   nr. 28/2003, modificat prin act adiţional nr. 1/2004 și act adițional nr. 
2/2021, având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafață de 2,20 m.p. (pe 
hârtie 2 m.p.), situat în Municipiul Brașov, str. Simeria nr. 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 71 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de 
concesiune  nr. 141/2005, având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafață 
de 9,85 m.p. (pe hârtie 10 m.p.) aferent garajului situat în Municipiul Brașov, str. 
Uranus nr. 5, 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 72 
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Proiect de hotărâre privind acordul pentru refacere împrejmuire imobil situat în 
Brașov, strada Coastei nr. 4, proprietatea d-nei Tătușescu Cristina. 

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

PUNCTUL 73 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 255/2021 

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov 
pentru anul şcolar 2021 - 2022. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 74 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 769/2021 

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. 
 

PUNCTUL 75  RETRAS 
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 770 din 17.12.2021 privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinație 
din imobilul situat în Braşov, str. Gheorghe Barițiu nr. 1 A, în suprafaţă de 212,33 m.p., 
către Asociaţia Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor "Brașov - Decembrie 1989". 

           
           PUNCTUL 76 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 781 din 23.12.2021 privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinație 
situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 5, în suprafaţă de 78,5 m.p., către Asociaţia "15 
Noiembrie 1987" 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 77 

Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 
975/CA/28.10.2021, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 2222/62/2021, 
privind concesionarea fără licitație publică, a terenului în suprafață de 60 m.p., situat în 
Brașov, str. Grădinarilor, nr. 17, 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 78 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - 
Construire casă şi împrejmuire, str. Merilor nr. 5 J Braşov”, beneficiari Şerban Fănel şi 
Şerban Monica. 

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

PUNCTUL 79 
Proiect de hotărâre privind aprobare documentație „P.U.D. - Construire hale 

industriale, firme pe fațade, împrejmuire, în Municipiul Brașov, Str. Durău nr. 20-22”. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 80 
Proiect de hotărâre privind aprobare documentație „P.U.D. - Reabilitare, 

consolidare, extindere, recompartimentări interioare construcție existentă, amenajare 
spatii de locuit în pod existent, refacere împrejmuire Str. Poiana lui Brânca”. 

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

PUNCTUL 81 RETRAS 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - 

Investiţie funcţiuni mixte locuinţe colective, servicii comerţ şi birouri, amenajare teren, 
împrejmuire teren, sistematizare, alipire şi operaţiuni cadastrale, totem - signalistică 
luminoasă, organizare execuţie şi branşament utilităţi, str. Institutului f.n. Braşov”, 
beneficiari S.C. West Garden Braşov şi S.C. West Garden Bartolomeu. 

  
PUNCTUL 82 

Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie asupra terenului 
situat în Brașov, str. Narciselor f.n., în favoarea S.C. Fin - Eco S.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 83 
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil - teren, 

proprietatea privată a Municipiului Brașov, situat în str. Sitei 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 dezlipirea imobilului situat în Brașov, strada Timiș 
Triaj 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 85 
Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil strada Dimitrie Anghel nr. 2. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
PUNCTUL 86 

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, strada Mihail 
Kogalniceanu 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 87 
Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în Brașov, strada 

Dorobanților 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 88 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Pictor Pop nr. 4. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 89 

Proiect de hotărâre privind reglementare situație juridică imobil situat în Brașov, 
strada Dealul Spirii nr. 14. 

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 90 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 

Poiana Brașov, strada Poiana Mică 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 91 

Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei 
pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 
Municipiului Brașov. 

Din partea PNL - Rusu Sebastian- Mihai - 16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 
5 abțineri. 

Din partea PSD - Crivineanu Alexandra - Ioana - 16 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă și 7 abțineri. 

 
Din partea USR - Roșu Alexandru - 14 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 4 

abțineri. 
Cei doi consilieri nominalizați în comisia pentru evaluarea performanțelor 

profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Brașov sunt: domnul 
Rusu Sebastian Mihai și doamna Crivineanu Alexandra Ioana. 

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

PUNCTUL 92 
Raportul anual de activitate privind starea economică, socială şi de mediu a 

unităţii administrativ - teritoriale. 
 
 
            Preşedintele şedinţei DIACONU PAMELA - MARIA declară încheiate 
lucrările şedinţei. 
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.  
 
 
 
  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR  GENERAL, 

DIACONU PAMELA-MARIA                                              TRANDAFIR   ADRIANA 
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