
 

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

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

28  iulie  2022 
 

 
          Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 28 iulie 2022, orele 13:00, anunţul de şedinţă fiind 
postat pe site-ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local. 
          Şedinţa s-a desfăşurat prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line 
de video-conferinţă. 
          Doamna Secretar General al Municipiului Braşov - Adriana Trandafir  face 
prezenţa, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenţi 24 de consilieri, absentează 
motivat doamna Diaconu Pamela - Maria și domnul Roșu 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. 
 

Desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local 
 

Grupul USR-PLUS propune desemnarea doamnei consilier Moraru 
Beatrice Maria, președinte de ședință pentru aceasta ședință, propunere respinsă 
cu 10 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 8 abțineri. 

Grupul PSD, propune desemnarea doamnei consilier Stancu Raluca, 
președinte pentru această ședință, care s-a aprobat cu 14 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă și 5 abțineri. 

 
I n t e r p e l ă r i 

 
        Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian Mihai, arată că are un invitat în 
persoana d-lui secretar de stat din cadrul Ministerul Mediului în cadrul discutării 
proiectului de la punctul 84. 

Domnul Primar-Allen Coliban, solicită să se discute cu prioritate proiectul 
de la punctul 84. 

 
Președintele de ședință - d-na consilier local Stancu Raluca - supune 

aprobării procesul verbal al ședinței  de îndată a Consiliului Local din 
09.06.2022,  (pc. 1 de pe ordinea de zi) care a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 



 

2 De asemenea supune aprobării ordinea de zi suplimentară compusă din 8 
puncte, care a fost adoptată cu unanimitate de voturi.      
          Totodată, se aprobă cu unanimitate ordinea de zi cu 117 de puncte şi 10 
puncte retrase (de la 7 la 14, 44 și 86). 
           Se supun la vot punctele suplimentare ale ordinii de zi. 
 

Punctul 84 - d-nul secretar de stat de la Ministerul Mediului, mulțumește 
pentru invitație și arată că va face mențiuni tehnice pe subiect, arătând că 
proiectul de hotărâre nu e fundamentat tehnic suficient fiind un proiect pilot 
pentru păduri, motiv pentru care este necesar să se aștepte un raport al comisiei 
și un studiu științific corespunzător. 

Domnul Primar - Allen Coliban, mulțumește pentru prezență și subliniază 
că definirea ariei protejate e primul pas pentru obținerea finanțării. Menționează 
că există opțiunea locală pentru a fi arie protejată, având și o valoare turistică. 

Domnul secretar de stat - arată că, comisia constituită la nivelul mun. 
Brașov este un oraș model pentru alte orașe, comisia se implică voluntar, a 
elaborat viziunea și planul de acțiune arătând că fundamentarea există (GIS 
amenajament), specificând că este doar un început pentru folosirea legii ariilor 
protejate. 

Doamna Erica Stanciu - în calitate de invitat, expert în domeniu, 
subliniază că a început cu parcul Retezat și că nu vor exista suprafețe mari pentru 
protejare. Se arată că desemnarea participativă - în sensul că o comisie nu poate 
fi vocea Brașovului, arătând că Brașovul trebuie să fie cu adevărat un oraș verde, 
arătând că sunt locuri care suferă pentru că nu au fost protejate. 

Domnul secretar de stat - subliniază faptul că mai simplu e un plan de 
amenajament silvic întemeiat pe legea silviculturii. 

Doamna consilier local - Crivineanu Alexandra, specifică că interesele 
reale ale Brașovului impune să nu ne grăbim, mai ales că RA Kronstadt nu are 
drept de vot în cadrul comisiei și că ar fi cazul ca toți cei implicați să se așeze la 
masă pentru discuții aplicate. 

Domnul Primar - Allen Coliban, arată că există o discuție tehnică care se 
referă la reglementările silvice, afirmând că avem floră și faună - rugând să fie 
supuse protecției pădurile Brașovului care în prezent sunt păduri de producție iar 
cei 15000 de cetățeni care au ieșit în stradă pentru a proteja Gorița și-au spus 
părerea cu privire la protecția pădurilor. Menționează că din punct de vedere 
silvic se poate schimba încadrarea acestei arii, arătând că avem un plan până în 
anul 2024. Fundamentarea unei arii protejate costă mult și ar trebui pornit 
procesul pentru declararea ariei protejate. În final acesta arată că își menține 
propunerea de a se vota proiectul, specificând ca au fost discuții pe proiect 
inclusiv cu d-nul Zup de la RA Kronstadt. 

 
Președintele de ședință - doamna consilier local Stancu Raluca - supune la 

vot ordinea de zi suplimentară. 
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D-nul Viceprimar- Rusu Sebastian, solicită 2 minute de pauză pentru 

consultări, arătând că sunt discuții și amendamente. 
 

Domnul consilier local - Solomon Alexandru, are amendamente la proiectul 
de la punctul 120, respectiv, modificarea art. 35 și 36 din Regulament, în 
sensul: ”Eliminării obligativității deținerii dispozitivului GPS, cu condiția ca 
dispeceratul la care sunt arondați transportatorii autorizați să dețină aplicația 
necesară unui astfel de serviciu”. 

 
Domnul Primar - Allen Coliban, arată că proiectul privind regulamentul 

serviciului de transport în regim de taxi se discută de la începutul anului, a fost 
respins respins de 3 ori, arătând că au fost discuții cu taximetriștii fiind agreată o 
formă minimală și un tarif maxim de 2,99 lei/km. Arată că proiectul este unul 
realist de tranziție către euro 6 și verde, adică cu 34% din parc euro 6 cu intenția 
ca în anul 2024 să se ajungă la 50% taximetre euro 6, în final se arată că 
amendamentele formulate încalcă înțelegerile avute cu liderii de grup. 

D-nul Primar, arată că toate autovehiculele euro 4 și 5 sunt fabricate 
înainte de anul 2015 (10 ani), iar la înlocuirea lor avem proiectat 1/3 electrice, 
arată că propunerea nu e viabilă economic, urmând ca 52 de stații de taxiuri să 
fie dotate cu încărcătoare electrice. 

D-na consilier local - Crivineanu Alexandra, întreabă cine a convocat 
întâlnirea cu reprezentanții taximetriștilor, arătând că nu a fost informată despre 
aceasta. 

D-nul viceprimar - Rusu Sebastian, menționează că nu a fost o ședință ci 
doar o discuție cu taximetriștii iar amendamentele au fost formulate ca urmare a 
discuțiilor cu taximetriștii. 

Domnul Primar - Allen Coliban, specifică faptul că există o comisie însă 
aceasta nu a propus nimic, comisia nu a ajuns la un acord, însă consiliul local 
decide în folosul comunității. 

 
  Domnul consilier local - Busioc Constantin, arată faptul că nu va 

participa la votarea punctelor 21 și 22 de pe ordinea de zi. 
 

                          PUNCTE   SUPLIMENTARE   PENTRU  ŞEDINŢA 
ORDINARA  DIN  DATA  DE  28  IULIE  2022                                                                                        

                     
 

(1) PUNCTUL 118 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre 
Municipiul Brașov și Asociația Municipiilor din România în vederea realizării 
„Conferinței internaționale de politici publice”, în perioada 5 - 7 septembrie 
2022, în cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului Forumul Oraşelor Verzi.  
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 7, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

(2) PUNCTUL 119 
 

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru activităţi conexe 
transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară, în Municipiul Braşov, de 
către operatorul economic S.C. TRANSBUS S.A. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 
 

(3) PUNCTUL 120 
 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 159/2008, 
republicată, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov. 
 

Amendamentul formulat în plenul ședinței de către domnul consilier local 
Solomon Alexandru, respectiv modificarea art. 35 și 36 din Regulament, în 
sensul: ”Eliminării obligativității deținerii dispozitivului GPS, cu condiția ca 
dispeceratul la care sunt arondați transportatorii autorizați să dețină aplicația 
necesară unui astfel de serviciu”, a fost votat cu 22 voturi pentru și 2 voturi 
împotrivă. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 

(4) PUNCTUL 121 
 
Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii pentru închirierea, prin negociere 
directă, de către Municipiul Brașov, în calitate de chiriaș, a unor spații pentru 
relocarea temporară a activității școlare. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost respins cu 10 voturi și 14 abțineri. 
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(5) PUNCTUL 122 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Municipiul Brașov și 
Fundația Monumentelor Istorice Brașov pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice şi integrarea lor social-economică şi culturală în viaţa 
colectivităţii locale. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu respins cu 10 voturi și 14 abțineri. 
 

 
(6) PUNCTUL 123 

 
Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 502/2022 privind suplimentarea 
finanțării nerambursabile din bugetul Municipiului Brașov a proiectelor culturale 
. 
 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

(7) PUNCTUL 124 
 

Proiect de hotarare privind “Cresterea capacitatii de rezilienta a sistemului 
educational din Municipiul Brasov prin construirea infrastructurii educationale - 
cresa tip - medie strada Tudor Arghezi” si participarea la Programul National de 
Redresare si Rezilienta, Componenta C15 - EDUCATIE . 

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

 
(8) PUNCTUL 125 

 
Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie autentificata sub nr.2730 
din 28.07.2022 si trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului 
donat de CEETRUS ROMANIA SRL - str.Tudor Arghezi nr.4. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3, 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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ORDINEA DE ZI INIŢIALĂ 

 
 PUNCTUL 2 

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

PUNCTUL  3 
 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov - IULIE 
2022. 

D-na viceprimar Boghiu Flavia, arată că aceste sume nu trebuie retrase de 
la Agenția de Dezvoltare Durabilă. 

D-nul viceprimar - Rusu Sebastian, arată faptul că Agenția și RAT Brașov 
au avut un buget aprobat la început de an în care trebuiau să se încadreze, 
subliniind că grupul PNL își menține amendamentele formulate. 

Domnul Primar - Allen Coliban, afirmă că aceste sume au fost tăiate la 
început de an. 

D-nul Dragoș David - director Agenție, menționează faptul că 
suplimentarea bugetului cu aceste sume este necesară pentru implementarea 
proiectelor pentru Brașov și zona metropolitană. 

D-nul viceprimar - Rusu Sebastian, subliniază că există centrul CATTIA 
care trebuie să producă bani, amintind că s-au dat de la începutul anului peste 2 
milioane de lei. 

Au mai luat cuvântul pe aceste amendamente și d-na Boghiu Flavia, d-nii 
Dragoș David și Frangulea  precum și d-nul primar Allen Coliban. 

 
Amendamentele formulate în plenul ședinței Consiliului Local de domnul 
Viceprimar Rusu Sebastian - Mihai, respectiv:  la cap. 51.02. Autorități publice - 
retragerea sumei de 800.000 lei de la A.M.D.D. Brașov și transfer în fondul de 
rezervă; la Cap. 84.02. Transporturi - retragerea sumei de 236.000 lei de la 
A.M.D.D.T.P. Brașov și transfer în fondul de rezervă,  a fost votat cu  14 voturi 
pentru și 10 voturi împotrivă; 
 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia de specialitate nr. 1, 2, 3, 4,  5, 6 și 
7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL  4 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea "Programul pentru școli al României pentru 
anul școlar 2022-2023" (Cornul și laptele). 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL  5 

 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 
27.01.2022 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al 
numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 
Municipiului Brașov, anul școlar 2021-2022, semestrul II, republicată.  

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

 
PUNCTUL  6 

 
Proiect de hotărâre pentru continuarea plăţii din bugetul local a Municipiului 
Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă din cadrul 
Colegiului Naţional, ”Unirea” Braşov pentru anul şcolar 2022-2023. 
 

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

 
PUNCTUL  7   - 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  8  -   RETRAS 

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

PUNCTUL  9  -   RETRAS 
 



 

8 Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă 
situat în Braşov, str. De Mijloc, nr. 43, ap. 4, către Corlaci Octavian. 
 

PUNCTUL  10  -   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  11  -   RETRAS 

 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă 
situat în Braşov, str. Morii, nr. 42, parter, ap. 1, către Chetraru Nicolae-Bela. 
 
 

PUNCTUL  12  -  RETRAS 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă 
situat în Braşov,str. Mureșenilor, nr. 7, et. 2, ap. 15, către Elekes Raluca-Elena. 
 
 

PUNCTUL  13  -  RETRAS 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă 
situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 32, ap. 1, către Popescu Dragoș. 

 
 

PUNCTUL  14  -  RETRAS 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă 
situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 33, parter, ap. 8, către Coza Laura şi 
Coza Sabin. 

 
 

PUNCTUL  15 
 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu 
destinație de locuință proprietatea privată a municipiului Brașov, aflat în 
administrarea societății RIAL S.R.L., situat în Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu 
nr. 38, ap. 10. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL  16 
 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu 
destinație de locuință proprietatea privată a municipiului Brașov, aflat în 
administrarea societății RIAL S.R.L., situat în Brașov, str. Lungă nr. 8, ap. 5. 
 
 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 

urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  17 
 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu 
destinație de locuință proprietatea privată a municipiului Brașov, aflat în 
administrarea societății RIAL S.R.L., situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 
2, ap. 3. 
 

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

 
PUNCTUL  18 

 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu 
destinație de locuință proprietatea privată a municipiului Brașov, aflat în 
administrarea societății RIAL S.R.L., situat în Brașov, str. Prundului nr. 13, ap. 7. 
 

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

 
PUNCTUL  19 

 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu 
destinație de locuință proprietatea privată a municipiului Brașov, aflat în 
administrarea societății RIAL S.R.L., situat în Brașov, str.Valentin Wagner nr.4, 
ap. 4. 
 



 

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

 
 
 

PUNCTUL 20 
 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 252/2018 
privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., republicată. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 
comisia 6 a avizat nefavorabil, iar în urma votului a fost respins cu 11 voturi 
pentru și 13 abțineri. 

 
PUNCTUL  21 

 
Proiect de hotărâre pentru menţinerea tarifelor stabilite în baza Hotărârii 
Consiliului Local nr. 646 din data de 22 noiembrie 2021, privind aprobarea 
prețului local ce va fi facturat populației și consumatorilor noncasnici, pentru 
energia termică livrată, începând cu 01 noiembrie 2021, de Serviciul Public Local 
de Termoficare Brașov, republicată conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 22 
din data de 27 ianuarie 2022, pentru perioada 01.07.2022 - 31.10.2022. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate (23 de voturi pentru și o neparticipare - dl. Busioc). 

 
PUNCTUL  22 

 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 793 din 
data de 15 noiembrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția ”Extindere rețea termică de 
transport în vederea racordării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - 
Pavilion Tractorul”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru și o neparticipare 
- dl. Busioc). 
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PUNCTUL  23 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2022 
privind acordarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”. 
 

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

 
PUNCTUL  24 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei noi selecții în vederea 
acordării subvențiilor de la bugetul local asociațiilor și fundațiilor și cultelor care 
înființează și administrează unități de asistență socială în baza Legii nr. 34/1998. 
 

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

 
 

PUNCTUL  25 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți realizării obiectivului de investiție ,,Refuncționalizarea, 
reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii din str. Panselelor nr. 23 pentru a 
funcționa drept Cantină Socială.” 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat nefavorabil de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 
5, iar în urma votului a fost respins cu 10 voturi pentru și 14 abțineri. 

. 

 
PUNCTUL  26 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 242/2022 privind aprobarea înființării Centrului Blue Dot pentru sprijinirea 
persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina. 
 



 

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

 
 

PUNCTUL  27 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce urmează a fi executate în baza 
Hotărârii Consiliului Local nr. 93/2019.  

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

PUNCTUL  28 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt în vederea organizării evenimentului 
Forumului Oraşelor Verzi 2022. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisia nr. 7, avizat nefavorabil de 
comisia nr. 5, cu precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare 
întrucât nu respectă prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ 
coroborate cu ale art. 25 alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului 
proiectul a fost aprobat cu 23 pentru și o abținere. 
 

PUNCTUL  29 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Teatrul Sică Alexandrescu Brașov, în vederea desfăşurării la Brașov a Conferinţei 
de Politici Publice de Mediu din cadrul Forumului Oraşelor Verzi 2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 7, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 

PUNCTUL  30 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre 
Municipiul Brașov și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea 
realizării Conferinței internaționale de politici publice de mediu din cadrul 
Forumului Orașelor Verzi 2022. 
 



 

13 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 7, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate.  

 
PUNCTUL  31 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre 
Municipiul Brașov și Biroul de Legătură al Parlamentului European în România 
în vederea realizării „Conferinței internaționale de politici publice” din cadrul 
Forumului Oraşelor Verzi.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 7, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate.  

 
PUNCTUL  32 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Târgului producătorilor 
braşoveni în cadrul evenimentului Forumul Oraşelor Verzi 2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisia nr. 4, avizat nefavorabil de 
comisia nr. 5, cu precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare 
întrucât nu respectă prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ 
coroborate cu ale art. 25 alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului 
proiectul a fost aprobat cu 23 pentru și o abținere. 

 
PUNCTUL  33 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 
Brașov și Breasla Cârciumarilor Brașoveni în vederea organizării evenimentului 
gastronomic “Breasla iese în Piața - Veggie Edition” în cadrul Forumului 
Orașelor Verzi (FOV). 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisia nr. 7, avizat nefavorabil de 
comisia nr. 5, cu precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare 
întrucât nu respectă prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ 
coroborate cu ale art. 25 alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului 
proiectul a fost respins cu 9 pentru, 14 abțineri și o neparticipare - dl. Bart. 

 



 

14  
 
 

PUNCTUL  34 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 
Brașov și Fundaţia Comunitară Braşov în vederea derulării programului de 
atragere de fonduri Brașov Heroes - ediția a noua.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 7, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL 35 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 
Brașov și Asociatia ProAfaceri în vederea organizării Conferinței ProAfaceri 
Verzi în cadrul Forumului Orașelor Verzi 2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 7, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  36 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 
Brașov și Centrul Cultural Reduta în vederea susținerii Festivalului de muzică 
veche Coroana Old Music și a târgului Povesti meștesugărești din Brașovul 
medieval.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 4, 5, 7, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  37 

 



 

15 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre 
Municipiul Brașov și Alpin Film Festival în vederea organizării 
evenimentului Alpin Film Festival în cadrul Forumului Orașelor Verzi 
2022. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 4, 5, 7, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  38 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 
Brașov și Comprest S.A. în vederea organizării evenimentului Jocurile Reciclării 
în cadrul Forumului Orașelor Verzi 2022. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 7, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 22 
pentru și două abțineri. 

 
PUNCTUL  39 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 
Brașov și Agenția Metropolitana pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în vederea 
susținerii evenimentului „Community Fest.” 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 7, avizat 
nefavorabil de comisia 5 cu precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în 
considerare întrucât nu respectă prevederile art. 136 alin. (6) din Codul 
Administrativ coroborate cu ale art. 25 alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în 
urma votului proiectul a fost respins cu 10 voturi pentru, un vot împotrivă și 
13 abțineri. 

 
 

PUNCTUL  40 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 
Brașov și Autentic Tehnology & Events în vederea susținerii evenimentului 
„Green Family Fest ” în cadrul Forumului Orașelor Verzi 2022. 

 



 

16 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 7, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  41 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 
Brașov și Asociația Flava Sports în vederea susținerii evenimentului 
„Urbaniada.ro - ediția de vară”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 4, 5, 7, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost respins cu 
10 voturi pentru, un vot împotrivă și 13 abțineri. 

 
PUNCTUL  42 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov, în cadrul 
Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct 
de vedere energetic, 2020-2024 (Rabla Plus).  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL  43 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul 
Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov ce are ca 
obiectiv implementarea și operaționalizarea programului "Masă de calitate pentru 
elevii brașoveni.” 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.  5, 6, comisia 1a 
avizat nefavorabil, iar în urma votului a fost aprobat cu 10 pentru și 14 abțineri. 

 
PUNCTUL 44  -  RETRAS 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la cumpărarea Ap. 12, Str. Piața Sfatului nr. 2, Municipiul 



 

17 Brașov, înscris în C.F. nr. 146945-C1-U7 Brașov, nr. top. 5609/2/II/11, 
proprietar tabular Gheorghe Gheorghiu, pentru prețul de 90.000,00 (nouăzeci 
mii)  EUR. 

 
 
 

PUNCTUL  45  
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la  cumpărarea imobilului din Str. Constantin Brâncoveanu 
nr. 40, Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 108888  Brașov, nr. top. 2407/2, 
proprietar tabular Parohia Reformata Brașov II, pentru prețul de 220.000,00  
(două sute douăzeci mii) EUR. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

PUNCTUL  46 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la cumpărarea Ap. 5 din Str. Lungă nr. 58, Sc. B, Municipiul 
Brașov, înscris în C.F. nr. 134589-C1-U4  Brașov, nr. top. 1995, 1996/2/X, 
proprietar tabular Spătaru Aurel, la prețul de 35.000,00 (treizeci și cinci mii) 
EUR. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  47 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la cumpărarea Ap. 6 din Str. Poarta Schei nr. 5, Municipiul 
Brașov, înscris în C.F. nr. 136291-C1-U13 Brașov, nr. top. 5122-5123/VI, 
proprietar tabular Szilagyi Nicoleta, la prețul de 115.000,00 (una sută 
cincisprezece mii) EUR. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 



 

18 prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  48 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la cumpărarea Ap. 1 din Str. Constantin Brâncoveanu nr. 26, 
Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 28019  Brașov, nr. top. 2402/2/b/1, 
proprietari tabulari Corniciuc Mircea și Corniciuc Ionel, la prețul de  120.000,00 
(una sută douăzeci mii) EUR. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 

precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
 
 

PUNCTUL  49 
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la cumpărarea Ap. 7, din Str. Nicolae Bălcescu nr. 21, 
Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 128452-C1-U4  Brașov, nr. top. 5337/7, 
proprietari tabulari Praszkiewich Anki Maria și Praszkiewich Jan Jacek, la prețul 
de 125.000,00 (una sută douăzeci și cinci mii) EUR. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  50 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la cumpărarea Ap. 1, din Str. Castelului nr. 42-44, 
Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 154191-C1-U17 Brașov (90 m.p.), 
proprietar tabular Taffet Ileana-Luminița, la prețul de 115.000,00 (una sută  
cincisprezece mii) EUR. 
 



 

19 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  51 
 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la cumpărarea Ap. 2, din Str. Apollonia Hirscher nr. 9, 
Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 151754-C1-U10 Brașov, nr. top. 5131, 
5132/I/2 (52 m.p.), proprietari tabulari Irimie Ioan și Irimie Maria, la prețul de 
88.000,00 (optzeci și opt mii) EUR. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 

precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  52 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la cumpărarea Ap. 11, din Str. Piața Sfatului nr. 10, 
Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 146947-C1-U8 Brașov, nr. top. 5251/2/11 ( 
__ m.p.), proprietar tabular Stan Alexandru-Gabriel, la prețul de 145.000,00 (una 
sută patruzeci și cinci mii) EUR. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  53 

 
Proiect de hotărâre privind acordul Municipiul Brașov în folosul Societății 
KRONSTADT RESIDENCE S.R.L. pentru construirea a 2 construcții identice cu 
cele edificate la o distanță de minim 2 m față de limita de proprietate. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 



 

20 prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost respins cu 
10 voturi pentru și 13 abțineri. 
 

 
PUNCTUL  54 

 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului 
legal de preemţiune la cumpărarea spațiului din Str. Poarta Schei nr. 8, 
Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 117586-C1 Brașov, nr. top. 5168 (169 
m.p.), proprietar tabular Lazariciu Viorica, la prețul de 30.000,00 (treizeci mii) 
EUR. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  55 

 
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, de la 
Apostol Loredana - zona str. Luncii. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 

PUNCTUL  56 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 2/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Brașov, nr. cad. 168050, de la 
Cernucan Constantin și Cernucan Alexandra - zona str. Luncii.  
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 



 

21 PUNCTUL  57 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 2/16 din terenul înscris în C.F. nr. 132966 Brașov, nr. cad. 132966, nr. 
top. 10928/67/2/4/2/5 - zona str. Fagurului. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  58 

 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 2/16 din terenul înscris în C.F. nr. 132759 Brașov, nr. cad. 132759, nr. 
top. 10928/67/2/4/2/2 - zona str. Fagurului. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  59 

 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 173085 Brașov, nr. cad. 173085 - str. Fagurului. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  60 

 
Proiect de hotărâre privind privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a cotei de 2.472/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 111736 Brașov, nr. 
cad. 111736, nr. top. 9528/6/1/1/23 și a cotei de 1.370/10.000 din terenul înscris 
în C.F. nr. 112728 Brașov, nr. cad. 6696, nr. top. 9528/6/1/1/22 - zona str. 
Nicolae Labiș. 
 



 

22 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  61 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 1/17 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Brașov, nr. cad. 168050, de la 
Miklóssy Gheorghe - zona str. Luncii.  
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul 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. 159606 Brașov, nr. cad. 159606 - str. Tiberiu Eremia. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul 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. 174866 Brașov, nr. cad. 174866 - str. Tiberiu Eremia. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  64 
 



 

23 Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, 
a cotei de 994/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 101156 Brașov, nr. cad. 
101156, de la Mihai Geanina - zona str. Izvorului.  

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 

precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  65 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de 
concesiune nr. 142 din 12.08.1999 având ca obiect cedarea și preluarea în 
concesiune directă a terenului situat în Brașov, str. Zizinului nr. 79, înscris în 
C.F. nr. 126370 Brașov, nr. top. 8782/1/b/2/2/1, în suprafață de 90 m.p., 
proprietatea privată Municipiului Brașov. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  66 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de 
concesiune nr. 314 din 27.08.2002, astfel cum a fost modificat prin act adițional 
nr. 1/16.03.2007, având ca obiect concesionarea directă a terenului de 9,67 m.p. 
(pe hârtie 10 m.p.) situat în Brașov, B-dul Muncii nr. 12, înscris în C.F. nr. 
136319 Brașov, nr. top. 6749/1/1/1/1/2/7, proprietatea Municipiului Brașov. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  67 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de 
concesiune nr. 272 din 26.02.2009 având ca obiect concesionarea terenului de 10 



 

24 m.p. situat în Brașov, str. Zizinului nr. 55, înscris în C.F. nr. 104723 Brașov, nr. 
cad. 104723, proprietatea privată a Municipiului Brașov. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL 68 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de 
concesiune nr. 257 din 28.11.2006 având ca obiect concesionarea directă a 
terenului de 9,57 m.p. (pe hârtie 10 m.p.), situat în Brașov, str. Calea București 
nr. 52, înscris în C.F. nr. 151210 Brașov, nr. top. 7430/3/4/4/2, proprietatea 
privată a Municipiului Brașov. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  69 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de 
concesiune nr. 4881 din 26.02.1993, modificat prin act adițional nr. 
308/20.10.2004 și prin act adițional nr. 1 din 24.02.2011 având ca obiect 
concesionarea cotei de 29,67 % din terenul în suprafață de 525 m.p. situat în B-
dul Alexandru Vlahuță nr. 30, proprietatea privată a Municipiului Brașov. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  70 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de 
concesiune nr. 268 din 04.12.2007 având ca obiect concesionarea terenului de 18 
m.p. situat în Brașov, str. Codrii Cosminului f.n., cad. 6627, proprietatea privată a 
Municipiului Brașov. 



 

25  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 

precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL  71 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a 
imobilului situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6, unde îşi desfăşoară activitatea 
Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 4, 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL 72 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Uniunea 
Scriitorilor din România a unui spaţiu în imobilul situat în Braşov, Piaţa 
Teatrului, nr. 1. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 73 

 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
568/30.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
Studiului de fezabilitate pentru modernizarea a 10 străzi din Municipiul Brașov. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 74 
 
Proiect de hotărâre privind încheiere Contract închiriere cu S.C. EUROTUR 
S.R.L., având ca obiect închiriere a 12 locuri de parcare aferente Hotelului 
Ambient. 
 



 

26 Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4, 5, 
comisia 1 a avizat nefavorabil,  iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 
 

PUNCTUL  75 
 
Proiect de hotărâre privind încheiere Contract închiriere cu S.C. ANA HOTELS 
S.R.L. având ca obiect închiriere a 68 locuri de parcare aferente Ana Hotel. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4, 5, 
comisia 1 a avizat nefavorabil,  iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL  76 

 
Proiect de hotărâre privind încheiere Contract închiriere cu S.C. 
CORONENSISNOMES S.R.L. având ca obiect închiriere a 3 locuri de parcare 
aferente Vilei Katharina. 

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

 
 

PUNCTUL  77 
 
Proiect de hotărâre privind încheiere Contract închiriere cu S.C. COMIX S.R.L. 
având ca obiect închiriere a 15 locuri de parcare aferente Hotelului Coroana 
Brașovului. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4, 5, 
comisia 1 a avizat nefavorabil,  iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  78 
 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului pilot pentru amenajarea de 
locuri de joacă incluzive ce are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor în locurile de 
joacă pe raza Municipiului Braşov. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 4, 5, 6, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 



 

27 prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
 
 

PUNCTUL  79 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 329 din data de 17 
iunie 2021, republicată, pentru lucrările ce urmează a fi executate în baza 
Hotărârii Consiliului Local nr. 93/2019. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL  80 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Documentații tehnice - 
Complex de învățământ și funcțiuni complementare - Reconversie zona fostului 
depou de tramvai: Demolare construcții existente, situate pe terenurile identificate 
cu C.F. nr. 173063 și C.F. nr. 173062 (CORP C5) în scopul: Construire 
infrastructură educațională - Grădiniță și Amenajări conexe”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 10 abțineri. 

 
 

PUNCTUL  81 
 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 372 din 31 iulie 2020, privind 
aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării 
obiectivului de investiții “ Modernizare străzi - strada Narciselor.” 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL  82 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de realizare a unor 
obiective de investiții în comun cu Asociația Metropolitana pentru Dezvoltare 
Durabilă a Transportului Public Brașov, în vederea asigurării necesităților de 
mobilitate ale populației Municipiului Brașov. 



 

28  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 5, 6, cu 

precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost respins cu 
12 voturi pentru și 12 abțineri. 

PUNCTUL  83 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul II, anul 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. 2, 5, cu 
precizarea că,  avizul comisiei 1 nu a fost luat în considerare întrucât nu respectă 
prevederile art. 136 alin. (6) din Codul Administrativ coroborate cu ale art. 25 
alin. (8) din Ordinul nr. 25/2021; iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 23 
de voturi pentru și o abținere. 
 

PUNCTUL  84 
 
Proiect de hotărâre privind Declararea Ariei Naturale Protejate de Interes Local 
Brassovia. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 6, 
comisiile 1 și 5 a avizat nefavorabil, iar în urma votului a fost proiectul a fost 
respins cu 11 de voturi pentru, un vot împotrivă  și 12 abțineri. 
 

 
PUNCTUL  85 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Fundația Centrul de Ecologie Montană. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 7, iar 

în urma votului a fost respins cu 11 de voturi pentru  și 13 abțineri. 
 
 

PUNCTUL  86  -  RETRAS 
 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism “P.U.Z. - 
Investiție funcțiuni mixte: locuințe colective, servicii comerț și birouri, amenajare 
teren, împrejmuire teren, sistematizare, alipire și operațiuni cadastrale, totem-
signalistică luminoastă, organizare execuție și branșament utilități, str. Institutului 



 

29 f.n. Brașov”, beneficiari: S.C. West Garden Brașov și S.C. West Garden 
Bartolomeu.  

  
 
 

 
PUNCTUL  87 

 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. 
Independenței f.n. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  88 
 
Proiect de hotărâre privind apartamentare imobil situat în Brașov, str. Republicii 
nr. 3. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  89 
 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. Crișana nr. 1 - 3. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  90 
 

 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr. 43. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL  91 



 

30  
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr. 43. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  92 
 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr. 90. 

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

 
 
 

PUNCTUL  93 
 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, Aleea Lăcrămioarelor f.n. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 

PUNCTUL  94 
 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Avram Iancu nr. 157.  

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

 
 

PUNCTUL  95 
 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Berzei nr. 7. 
 



 

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

 
 
 

PUNCTUL  96 
 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, str. Calea București nr. 57.  

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

 
 

PUNCTUL  97 
 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, B-dul Muncii nr. 22. 

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

 
 

PUNCTUL  98 
 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, Alexandru Sahia nr. 16 A. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  99 
 
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Banatului f.n. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  100 
 



 

32 Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, Parcul Mic nr. 23, 25. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  101 
 
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, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  102 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de servitute înscris asupra 
imobilului situat în Brașov, str. Turnului nr. 5. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  103 
 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului strada Cotun. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  104 
 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului strada Șirul Mitropolit Andrei Șaguna.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 



 

33  
PUNCTUL  105 

 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului strada Băilor.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 

PUNCTUL  106 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului strada Petre Ispirescu.  
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 

PUNCTUL  107 
 
   
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului strada Măcin. 

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

 
 

PUNCTUL  108 
 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului strada Valea Tei. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  109 
 
  Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului strada Anton Pann. 



 

34  
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

 
 

PUNCTUL  110 
 

Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a 
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiție „Proiect tip construire creșă medie, str. Lebedei nr. 18, Municipiul 
Brașov, Județul Brașov”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 

PUNCTUL  111 
 
 Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a 
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 
investiție „Proiect tip construire creșă medie,     str. Ioan V. Socec nr. 2, 
Municipiul Brașov, Județul Brașov”. 
 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5, 6, iar în 
urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL  112 
Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a 
imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de 
utilitate publică de interes local ”Modernizare străzi - strada Narciselor”. 

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

PUNCTUL  113 
 



 

35 Raport de activitate în urma deplasării efectuate la Nuremberg, în perioada 30 
iunie - 3 iulie 2022.iul local a luat la cunoștință  conținutul Raportului de 
activitate. 
 

PUNCTUL  114 
Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav 
angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov în semestrul I al anului 
2022. 
 
Consiliul local a luat la cunoștință  conținutul Raportului de activitate al Direcției 
de Asistență Socială Brașov. 

 
 

PUNCTUL  115 
 
Raport privind evaluarea capacitații de apărare împotriva incendiilor la nivelul 
Municipiului  Brașov în semestrul 1 din anul 2022.  
 
Consiliul local a luat la cunoștință  conținutul Raportului. 

PUNCTUL  116 
 
 Informare privind raportul de activitate al Societații RIAL S.R.L. pe anul 2021. 
 
Consiliul local a luat la cunoștință  conținutul Raportului de activitate al Societații 
RIAL S.R.L. 
 

PUNCTUL  117 
Informare privind Raportul de inspecție economico-financiară nr.                      
20-BV/15.07.2022, întocmit de ANAF-D.G.F.P. Brașov. 
 
Consiliul local a luat la cunoștință conținutul Raportului de inspecție economico - 
financiară nr. 20 - BV/15.07.2022, întocmit de ANAF - D.G.F.P. Brașov. 

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

   STANCU  RALUCA -  MARIA                                       ADRIANA  TRANDAFIR 
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