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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 

27  aprilie  2022 
 

 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 27 aprilie 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 Maria - Anda Zamora înlocuitorul Secretarului General al 
Municipiului Braşov - doamna Adriana Trandafir  face prezenţa, din totalul de 27 
de consilieri sunt prezenţi 26 de consilieri, absentează motivat domnul Roşu 
Alexandru şi precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile. 
 
            La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban, doamna Viceprimar 
Boghiu  Flavia - Ramona şi domnul Viceprimar Rusu Sebastian - Mihai. 

 
I n t e r p e l ă r i 

 
D-nul viceprimar - Rusu Sebastian,  se referă la discuțiile liderilor de grup 

care au hotărât să propună primarului retragerea proiectului de la punctul 23 
pentru constituirea grupului de lucru, iar  în zilele de marți și joi să discute ghidul 
pe proiectele sportive. 

 
D-na viceprimar - Boghiu Flavia, afirmă că au primit cu o zi în urmă  

amendamentele și că s-au pregătit pe aceste amendamente, astfel încât consideră 
oportună dezbaterea proiectului în ședință. 
 

D-nul Primar - Allen Coliban, subliniază faptul că acesta nu e subiect de 
interpelare ci o intervenție pe ordinea de zi și propune ca să fie ascultate părerile 
părților la dezbaterea pe acest punct. Arată că au fost discuții în comisii, e nevoie 
de o listă cu modificările propuse care să treacă prin consens deoarece orice 
amânare întârzie procedura de aplicare a ghidului. 

 
D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra, are de făcut 4 interpelări 

respectiv: 
1. În legătură cu Junii Brașovului - întreabă dacă există la nivelul 
municipalității o strategie de promovare a acestui obicei și o promovare a 
acestuia. 
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2. În legătură cu trenul metropolitan de la Brașov, întreabă ce se mai întâmplă 
cu acest proiect (stadiul proiectului). 
3. De asemenea, dorește să afle care este stadiul lucrărilor de reabilitare a 
curții Colegiului Johannes Honterus . 
4. În legătură cu platforma Rulmentul - arată că deși există o colaborare cu 
Ordinul Arhitecților din România dorește să știe care este stadiul concursului 
de soluții de reconversie a zonei, ce urmează să se amenajeze în zonă, 
întrebând care este stadiul proiectului parcului de 30 ha. 
 
D-nul Primar - Allen Coliban, 
1. Menționează că BRETE va formula un răspuns scris în legătură cu 

Sărbătoarea Junilor, întrucât a fost luat în calcul și Târgul meșteșugarilor și al 
producătorilor locali și că acesta va fi un eveniment anual al Brașovului. 

Subliniază că va crește expunerea acestui eveniment inclusiv prin 
recunoașterea internațională, tradiția junilor fiind un element nepatrimonial care 
încercăm să-l înregistrăm în patrimoniul UNESCO. Arată că a avut întâlniri cu 
experți din străinătate și că va oferi informații detaliate. 

2. Proiectul privind trenul metropolitan - este prevăzut în programul 
operațional de transport care urmează a fi finanțat pentru 2021-2027, în paralel 
există proiectul AMD de extindere a rețelei cu un proiect până în anul 2030. 

3. În legătură cu stadiul lucrărilor de reabilitare a curții Colegiului Johannes 
Honterus va formula un răspuns scris. 

4. În legătură cu platforma Rulmentul, subliniază faptul că a fost transmis un 
răspuns în ședința trecută, existând în prezent un concurs de soluții. 

 
D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra, subliniază că pe pagina oficială a 

partidului se anunță faptul că s-a început amenajarea unui parc de 30 ha, în zona 
Rulmentul . 

Întreabă dacă va exista un concurs de soluții ales pentru desfășurarea acestui 
proiect, dacă la final vom afla cum va arăta proiectul. 
 

D-na Marilena Manolache - Arhitect Șef, arată faptul că se reface 
documentația tehnică și că Biserica Evanghelică execută o parte din lucrările de 
amenajare pentru înțelegerea soluției în baza câștigării unui concurs de 
arhitectură. 

 
D-nul consilier local - Chiricheș Ciprian, atrage atenția cu privire la 

modalitatea de vot în consiliul local, arătând că la votul electronic nu se vorbește 
la microfon și că ar fi bine să se găsească formula de a se vota cu mâna ridicată. 
Se dovedește că sistemul electronic îngreunează procedura de vot. Întreabă 
secretariatul tehnic, potrivit art.139 alin.5 din Codul administrativ - care e modul 
de vot, afirmând că nu suntem în situația de urgență și că la această ședință va 
vota electronic, însă la ședința următoare va vota cu mâna ridicată. 
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D-nul consilier local - Roșu Alexandru, afirmă că înțelege poziția d-lui 

Chiricheș, însă sunt colegi care doresc votul electronic, sunt colegi care nu pot fi 
prezenți fizic la toate ședințele și că atâta timp cât e prevăzut votul electronic nu 
există o variantă legală să fim prezenți, ne exercităm mandatul fie prin vot 
electronic fie prin ridicarea mâinii.  

 
D-nul consilier local - Chiricheș Ciprian, precizează că secretariatul trebuie să 

găsească formula pentru gestionarea votului atât electronic cât și prin ridicarea 
mâinii. 

 
D-nul consilier local - Cențiu Radu, arată că legea prevede 3 modalități de vot, 

iar dacă d-na secretar general afirmă că se va îngreuna votul atunci îl rog pe       
d-nul Chiricheș să voteze în caseta de vot. 

 
D-nul consilier local - Chiricheș Ciprian, subliniază faptul că poporul așteaptă 

rezultatul votului, la Consiliul județean se votează cu mâna ridicată, arată că mai 
bine se discută un proiect decât să stăm ancorați în așteptarea algoritmului 
matematic al votului. 

D-nul consilier local - Potea Marius, arată că nu i se pare normal ca un 
consilier local să fie în 2 locuri deodată, legiuitorul a consacrat  aceste modalități 
de vot nu în legătură cu serviciul, ci cu modul de vot. 

 
D-nul consilier local - Boroda George, arată că suntem în era tehnologiei iar 

votul electronic e cel mai bună modalitate de vot, să respectăm votul electronic. 
Propune introducerea unui timmer pentru a măsura timpul alocat fiecărui 
consilier. 

 
 D-nul consilier local- Chiricheș Ciprian, propune supunerea la vot a 

modalității de vot. 
 
D-nul consilier local- Potea Marius, dacă ar exista numai votul electronic nu 

ar avea sens să mai venim aici, pentru respectul și solemnitatea ședințelor ar 
trebui să fim prezenți. Datorită pandemiei legiuitorul a adoptat votul electronic. 

 
D-na Diaconu Pamela - Președinte de ședință, anunță la începutul ședinței că 

nu participă la votul punctului nr. 13, de asemenea, din partea unor consilieri 
locali USRPLUS a fost depusă o notă prin care aceștia anunță că nu vor participa 
la vot , în vederea respectării prevedrilor art. 244 din Codul Ad-tiv, după cum 
urmează: 
-  la punctul 14, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 162/27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii 
aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub 
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autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov nu participă la vot dl. 
consilier local Bogdan Bart, dna consilier Miruna Gerea şi dna consilier Moraru 
Beatrice Mihaela. 
-  la punctul 21,  proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 
dintre Municipiul Brașov și Clubul pentru Protecția Naturii și Turism (CPNT) 
Brașov în vederea organizării celei de-a X-a ediții a evenimentului sportiv Brașov 
Marathon în perioada 3 - 5 iunie 2022 nu participă la vot dl. consilier local, dl. 
consilier local Cezar Alexandru Crican şi dl. consilier local Gabriel Munteanu. 
-  la punctul 81, proiect de hotărâre privind deplasarea elevilor de la Colegiul 
Naţional „Şaguna” Braşov la Conferinţa Internaţională pentru Dezvoltarea 
Aerospaţială, din perioada 26 – 29 mai 2022 – Arlington, Virginia -SUA nu 
participă la vot dl. consilier local Bogdan Bart. 

 
D-na Diaconu Pamela - Președinte de ședință, în conformitate cu art.26 

alin.8 din Codul administrativ limitează timpul de discuții, făcând în acest sens 2 
propuneri, astfel timp alocat să fie maxim 3 minute pentru luarea de cuvânt, care 
s-a votat cu 22 voturi pentru și 3 voturi împotrivă și maxim 10 minute pentru 
proiectul per total de dezbătut, care s-a votat cu 16 voturi pentru și 8 voturi 
împotrivă și o abținere. 

 
 În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din data de 29 martie 2022,  (pc. 1 de pe ordinea de zi), care 
se aprobă cu unanimitate. 
       
           Se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi suplimentară care are 6 
puncte și unul retras (84). Totodată, se aprobă cu unanimitate ordinea de zi cu 80 
de puncte şi 5 puncte retrase (23, 24, 25, 30, 51). 
             Se supun la vot punctele suplimentare. 
 

   PUNCTE   SUPLIMENTARE       
 

(1) PUNCTUL 81 
Proiect de hotărâre privind deplasarea elevilor de la Colegiul Naţional „Andrei 
Şaguna” Braşov la Conferința Internațională pentru Dezvoltare Aerospațială, din 
perioada 26-29 mai 2022 - Arlington, Virginia - SUA. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o 
neparticipare). 
 

(2) PUNCTUL 82 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Asiociația Kastel pentru organizarea evenimentului ,,Bucurie în mișcare''.  
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
(3) PUNCTUL 83 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 244/2022 privind finanțarea 
nerambursabilă din bugetul Municipiului Brașov a proiectelor culturale. 

 
Domnul consilier local - Anton Cătălin, 
Formulează amendament la acest pct. arătând că cei 4 specialiști membrii ai 

comisiei, în legătură cu selecția lor OG 51/1998, stipulează că acești specialiști 
sunt numiți, arătând că se bazează pe buna credință și că d-nul primar va ține cont 
de comisia de cultură. Arată că acești specialiști este necesar să fie selecționați de 
mai mulți specialiști nu de o singură persoană.  

 
D-nul Primar-Allen Coliban, 
Subliniază că împreună la Brașov se poate construi un model de bune practici 

pe cultură, CV-urile primite să fie în dialog cu comisia 4 a consiliului 
local.Precizează că există un acord pe acest subiect, pentru a se adapta ghidul, iar 
pe viitor se vor armoniza condițiile pentru a adapta aceste ghiduri la nevoile 
comunității. 

 
D-ra consilier local-Crivineanu Alexandra, 

 Menționează că cei 4 specialiști dorește să fie selectați în conformitate cu 
cerințele Consorțiului Cultural Corona și conform modelului propus de AFCN 
(experiență de minim 3 ani, cel puțin 2 proiecte cu finanțare națională). Face 
referire la transparență, dialog și comunicare, arătând că Consorțiul Cultural 
Corona era bine să participe la acest dialog. 

Are rugămintea de a se prezenta un raport cu evenimentele finanțate în anul 
anterior, cu menționarea impactului precum și a prezentării decontului corect și a 
modului de participare a primarului la aceste evenimente. 

 
D-nul Primar-Allen Coliban, 
Afirmă despre Consorțiul Cultural Corona, faptul că propunerile acestuia sunt 

benefice pentru un model de bune practici în România, arătând că vechimea și 
CV-ul vor face parte din consultări, iar dacă se constată nereguli se vor analiza . 

 
D-na viceprimar-Boghiu Flavia, 
Arată faptul că raportul a fost publicat conform legii iar impactul e relativ, 

subliniind că președintele comisie 4 din CL a fost parte la întocmirea acestui 
raport. 
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D-ra consilier local-Crivineanu Alexandra, 
Precizează faptul că dialogul e necesar nu numai la microfon, iar raportul 

trebuie să rezulte în urma unei monitorizări, subliniind că PSD-ul nu a făcut parte 
din Comisia de monitorizare de anul trecut. 

 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 4, comisia 5 
a avizat nefavorabil, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și o 
abținere. 

  
(4) PUNCTUL 84 - RETRAS 

Proiect de hotărâre privind Regulamentul de ocupare a domeniului public și 
desfășurare a comerțului stradal in Municipiul Brasov. 
  

 
(5) PUNCTUL 85 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Întocmire 
P.U.Z., Faza 2 Zona Industriala Tractorul”, în mun. Brașov, strada Turnului nr. 5, 
beneficiari CEETRUS ROMANIA S.R.L. și IMMO LODGIA ONE S.R.L. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar 
rezultatul votului este următorul: 13 voturi pentru și 13 abțineri, se amână, 
urmând a se relua votul într-o ședință viitoare (art. 139 alin. 11 din Codul 
Administrativ) . 

 
(6) PUNCTUL 86 

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea 
Energetică a Școlii Gimnaziale Nr. 5 Brașov – Corp 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. 
 
 

 ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 
 
 

 PUNCTUL 2 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
Municipiului Braşov la data de 31.03.2022. 
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. 
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       PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind continuarea derulării prin Municipiul Brașov a 
”Programului pentru școli al României” - an școlar 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 4 
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Fundației Monumentelor Istorice 
Brașov pe anul 2022. 
 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 5 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 500 din 
11.09.2020 privind aprobarea Metodologiei privind calculul compensației la 
energia termică furnizată populației în 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 (25 voturi pentru și o neparticipare). 

 
  PUNCTUL 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității Asociației Clubul 
Sportiv Fotbal Club Brașov - Steagul Renaște, până la încheierea sezonului 
competițional 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 25 voturi pentru și o abținere. 
 

          PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a 
taxelor speciale pentru anul 2023. 
În plenul şedinţei consiliului local de d-na consilier local Stancu Raluca-Maria a 
formulat următorul amendament: “nivelul bonificaţiei acordate pentru plata cu 
anticipaţie, stabilită potrivit art. 462, alin. (2), art. 467, alin. (2) şi art. 472, alin. 
(2), se stabileşte în procent de 10 %”, însă acesta a fost respins cu  4 voturi pentru, 
12 voturi împotrivă şi 9 abţineri. 
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 8 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 
150/2021 privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul 
Braşov, str. Zizinului nr. 144, republicată. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

       PUNCTUL 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
realizării obiectivului de investiție ”Schimbare de destinație din punct termic 
PT4, situat în Municipiul Brașov str. Dobrogea nr. 58, în Centrul de Asistență 
Comunitară, refuncționalizarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 
obiectivului”. 
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 10 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu altă 
destinație (cofetărie) proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Grădinii Zoologice Brașov, situat în strada Brazilor nr. 1. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

      PUNCTUL 11 
Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare privind 
participarea Municipiului Brașov prin Direcția Administrare Infrastructură 
Sportivă Brașov în calitate de coorganizator al “Campionatului Național de 
Natație Copii (10-11 ani)”. 
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 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare, organigramei şi a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal 
Corona Braşov. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost respins cu 11 voturi pentru și 15 abțineri. 
 
   

       PUNCTUL 13 
Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă și asistenţă în 
vederea asigurării funcționării Clubului Sportiv Municipal Corona. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5, iar în 
urma votului a fost respins cu 11 voturi pentru și 14 abțineri. 
 

 PUNCTUL 14 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
162/27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente 



 9 

Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată sub autoritatea 
Consiliului Local al Municipiului Brașov. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5, iar în 
urma votului a fost respins cu 9 voturi pentru și 15 abțineri (2 neparticipări). 
 

       PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 245/2019 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcții ale Serviciului Public 
Administrare Piețe Braşov. 
  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 1, iar comisia 5 a 
avizat nefavorabil, în urma votului a fost respins cu 11 voturi pentru și 15 
abțineri. 
 

       PUNCTUL 16 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 
comerțului în piețele publice ale Municipiului Braşov. 

  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 1 și 3,  iar comisia 
5 a avizat nefavorabil, în urma votului a fost respins cu 11 voturi pentru și 15 
abțineri. 
 

       PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 530 din 13.11.2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcții 
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.   
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 1, iar comisia 5 a 
avizat nefavorabil, în urma votului a fost respins cu 11 voturi pentru și 15 
abțineri. 
 

  
 PUNCTUL 18 

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei privind Infrastructura de 
Educație Timpurie 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 19 

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Asociația ,,Alianța Franceză” Braşov în vederea organizării şi desfășurării 
evenimentului ,,Festivalul Filmului Francez”, în perioada 10 - 12 iunie 2022, la 
Cinematograful Astra. 
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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 20 

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Asociația Retromobil Club România, în vederea organizării şi desfășurării 
expoziției de motociclete din categoria vehiculelor istorice, în Piața Sfatului, în 
data de 17 iulie 2022, în cadrul evenimentului ,,FIVA World Motorcycle Event 
2022” ce are loc la Brașov, în perioada 14 - 18 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 21 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 
Brașov și Clubul pentru Protecția Naturii și Turism (CPNT) Brașov în vederea 
organizării celei de-a X-a ediții a evenimentului sportiv Brașov Marathon în 
perioada 3 - 5 iunie 2022. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 7, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi pentru și două 
neparticipări). 

 
  

       PUNCTUL 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 
Brașov și Pro Park Fundația pentru Arii protejate Brașov în vederea organizării 
primei ediții a evenimentului “ProPark Adventure Family” în data de 1 iunie 
2022. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 7, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 23 - RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul 
Municipiului Braşov a programelor sportive. 
 

                                      PUNCTUL 24 - RETRAS 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Brașov în Comisia de Evaluare şi Selecție și în Comisia de 
Soluționare a Contestațiilor, din cadrul procedurii de finanțare nerambursabilă a 
proiectelor din domeniul social în baza H.C.L. nr. 243 din 14.04.2022. 

  
 

                 PUNCTUL 25 - RETRAS 
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Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Brașov în Comisia de Evaluare şi Selecție și în Comisia de 
Soluționare a Contestațiilor, din cadrul procedurii de finanțare nerambursabilă a 
proiectelor de mediu în baza H.C.L. nr. 245 din 14.04.2022. 
 
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 26 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Asociația Naţională a Agențiilor de Turism din România, în vederea organizării 
evenimentului Braşov - Destinaţie de vacanţă pentru o săptămână. 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 7, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru și o abținere. 

 
  
PUNCTUL 27 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 
data de 25.06.2021, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea 
autorizării ISU în unități de învățământ - Școala Generală 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 28 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 397 din 
data de 29.07.2021, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea 
autorizării ISU în unități de învățământ - Liceul Andrei Mureșanu, 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 29 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice Studiu de 
Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului 
de investiții “Închidere definitivă depozit de deșeuri nepericuloase Timiș-Triaj și 
înființare spațiu verde pentru zonă de agrement”. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
  PUNCTUL 30 - RETRAS 
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Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI ”ISO 
Mediu” Brașov în vederea derulării procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de 
delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite 
de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov. 

  
 
 

       PUNCTUL 31 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 791/2018, 
privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare și 
deszăpezire desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza 
Municipiului Brașov. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 PUNCTUL 32 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 
2022/2022 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului 
donat de Andrunachi Sorin-Ionuț și Andrunachi Ana-Maria - str. Aleea Domniței. 
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 33 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 286/2.500 din terenul înscris în C.F. nr. 114787 Brașov, nr. cad. 1907, nr. 
top. 11170/1/15/10 - str. Plugarilor. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 PUNCTUL 34 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 171950 Brașov, nr. cad. 171950 - str. Nicolae Labiș. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 PUNCTUL 35 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 172671 Brașov, nr. cad. 172671 - str. Nicolae Labiș. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

       PUNCTUL 36 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 173717 Brașov, nr. cad. 173717 - str. Nicolae Labiș. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

        
 
 

PUNCTUL 37 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Brașov, nr. cad. 168050 - str. 
Luncii. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 PUNCTUL 38 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572 - str. 
Luncii. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

   
 PUNCTUL 39 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 173704 Brașov, nr. cad. 173704 - 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 40 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la contractul de 
concesiune nr. 187 din 28.02.2013, modificat prin act adițional nr. 1 din 
30.12.2013 și act adițional nr. 2 din 29.01.2019 având ca obiect exploatarea 



 14 

spațiului cu destinația de cabinet de medicină dentară      nr. 9, situat în Brașov 
str. Cometei nr. 1, în suprafața totală de 34 m.p. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

       PUNCTUL 41 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de 
concesiune nr. 19/2006, având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 
11,22 m.p. (pe hârtie 11 m.p.), proprietatea Municipiului Brașov, situat în 
Municipiul Brașov, str. 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 42 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2022 la Contractul 
de concesiune din 03.12.1992, modificat prin act adițional nr. 1/2005 și act 
adițional nr. 1/2006, având ca obiect concesionarea terenului situat în Brașov, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 17 pentru construirea spațiului C4M1.1, în clădirea C4, 
pentru cota de 20/348, proprietatea 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 43 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2022 la Contractul 
de concesiune din 03.12.1992, modificat prin act adițional nr. 1/2005 și act 
adițional nr. 1/2006, având ca obiect concesionarea terenului situat în Brașov, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 17 pentru construirea spațiului C4P2, în clădirea C4 pentru 
cota de 6/348 m.p., proprietatea 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 44 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de 
concesiune nr. 103/2005, modificat prin act adițional nr. 1/2009, având ca obiect 
concesionarea terenului în suprafață de 35,40 m.p. (pe hârtie 35 m.p.), 
proprietatea Municipiului Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. Molidului f.n. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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       PUNCTUL 45 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de 
concesiune nr. 162/2003, modificat prin act adițional nr. 1/2005, având ca obiect 
concesionarea directă a terenului aferent garajului situat în Brașov, str. Aleea 
Lăcrămioarelor f.n., în suprafață de 23,68 m.p. (pe hârtie 24 m.p.), 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 46 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Filiala din 
Brașov a Uniunii Artiștilor Plastici din România a imobilelor, spații cu altă 
destinație, proprietatea privată a Municipiului Brașov, situate în str. Mureșenilor 
nr. 1, Bulevardul Victoriei nr. 2, str. Hărmanului nr. 13 și str. Lămâiței nr. 76. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

   
 PUNCTUL 47 

Proiect de hotărâre privind acordul pentru instalarea de sisteme de supraveghere 
video la sediul Serviciului de Probațiune Brașov, proprietatea 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 48 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul I 2022 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 49 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale din documentaţia 
de urbanism “P.U.Z. - Zona istorică Brașovul Vechi” și ’’P.U.Z. - Zona de 
rezervație de arhitectură Cetate Brașov’’ - aprobată cu H.C.L. nr. 797/2009, 
referitoare la instituirea aliniamentului posterior de lot trasat la limita spațiilor 
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construite actuale, la inițiativa Primăriei Municipiului Brașov - Serviciul 
Autorizări Construcții. 

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

 
 
 
 
 

 PUNCTUL 50 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale din documentaţia 
de urbanism “P.U.Z. - Braşov, zona Stupini, str. Nicovalei, limită intravilan vest, 
nord şi est”, inițiată de către Primăria Municipiului Braşov” - aprobată prin 
H.C.L. nr. 221/2010, referitoare la funcțiunile admise cu condiționări în zona 
ZL1, la inițiativa Primăriei Municipiului Brașov - Serviciul Autorizări 
Construcții. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 PUNCTUL 51 - RETRAS 
Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Fundației Monumentelor Istorice 
Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 136/2021. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 şi 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 52 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a 
imobilului strada Sforii. 
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 înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a 
imobilului strada Prahovei - Tronson 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 54 
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Proiect de hotărâre privind reglementare situație juridică imobil situat în 
Municipiul Braşov - Poarta Schei. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

      PUNCTUL 55 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor situate în 
Brașov, strada Uranus nr. 11. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 PUNCTUL 56 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor situate în 
Brașov, strada Hărmanului nr. 57. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

                                     PUNCTUL 57 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Hărmanului nr. 70. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

      PUNCTUL 58 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Mihai Viteazul 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 59 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Molnar Janos 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 60 
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Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Zizinului nr. 19. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

       PUNCTUL 61 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Zizinului nr. 79. 
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 reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Stejerișului 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 63 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, B-dul Saturn nr. 41. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 PUNCTUL 64 
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 65 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Calea București nr. 87. 
 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 
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Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. Calea București nr. 52. 

  
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 reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Muncii nr. 12. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

       PUNCTUL 68 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Agrișelor nr. 12. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
      PUNCTUL 69 

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Carpaților nr. 37. 
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 reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. 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 71 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Alexandru Vlahuță nr. 6. 
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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 72 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 44. 
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 unui imobil situat în 
Brașov, strada Ludwig van 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 74 
Proiect de hotărâre privind privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, str. Poienelor nr. 12. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

       PUNCTUL 75 
Proiect de hotărâre privind privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, Str. Cloșca nr. 44. 

  
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 alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Ioan V. 
Socec 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 
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Proiect de hotărâre privind privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil - 
teren proprietatea privată a Municipiului Brașov, situat în str. Parcul Verde f.n.  
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 şi 6, 
iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

       PUNCTUL 78 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile situate în Brașov, 
str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, către ANAF - Direcția Generală a Finanțelor 
Publice 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 79 
Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 219/2022 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 80 
Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea 
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. și ENGIE ROMANIA S.A. asupra unor 
imobile situate în Brașov, B-dul Griviței 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. 

 
 
 
           Preşedintele şedinţei - d-na consilier Diaconu  Pamela - Maria declară 
încheiate lucrările şedinţei. 
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.  
 
 
 
 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR  GENERAL, 

   PAMELA -MARIA DIACONU                                       ADRIANA  TRANDAFIR 
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