
 

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

 
PROCESUL - VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov 
din data de  25 august 2022  

 
 

 
                     Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 25 august 2022, orele 11:00, anunţul de şedinţă 
fiind postat site-ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local. 
               Şedinţa s-a desfăşurat prin mijloace electronice, printr-o platformă      
on-line de video-conferinţă. 
 
               Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana 
Trandafir face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 26 fiind 
absent motivat  d-nul consilier Chiriches Ciprian. 

 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. 

Presedinte de sedinta a fost d-na consilier local - Diaconu Pamela. 
 

Se supune la vot atât ordinea de zi suplimentară cu un punct, precum 
și ordinea de zi inițială cu 111 puncte din care retrase 17 pc. (de la 37 la 52 
și pc. 111), ambele s-au votat cu unanimitate. 

 
Urmează depunerea jurământului de către domnul Corolea Ilie - Dan, 

consilier local supleant validat, în cadrul Consiliului local al Municipiului 
Brașov. 

 
          Domnul consilier local Pușcașu Alexandru anunță că nu participă la 
votul punctului nr. 104, domnul consilier local Busioc Constantin anunță că 
nu participă la votul punctului nr. 9, iar domnul consilier local Solomon 
Alexandru anunță că nu participă la votul punctului nr. 6. 
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Interpelări  

Domnul consilier local - Anton Cătălin - întreabă de ce pentru 
proiectele care erau in Primarie de mai multe luni, nu s-a reusit accesarea 
fondurilor necesare pentru iluminat, respectiv care au fost cauzele care au 
condus la acest eșec. 

Domnul Primar - Allen Coliban, precizează faptul că va formula un 
răspuns în scris, arătînd că structura actuală primul venit, primul servit nu 
are legătură cu calitatea proiectelor, subliniază că a fost făcut deja un anunț 
public prin care se vor suplimenta aceste fonduri. 

Domnul consilier local - Anton Cătălin - întreaba de ce în condițiile în 
care exista documentația tehnică elaborată în Primărie, nu s-a convocat 
ședința cu o zi înainte pentru a se putea încărca documentele în termenul 
prevăzut; dorește și o informare scrisă cu privire la numărul de intrare în 
Primărie a proiectului. 

Doamna Kraila Bianca - șef Serviciu Strategii, arată că nu existau în 
Primărie aceste documente cu căteva luni înainte, mai ales pentru că a fost în 
consultare ghidul pănă la finele lunii iulie suportând și câteva modificări de 
natură tehnică, inclusiv pe devize pentru criteriile de eligibilitate. 

Domnul Primar-Allen Coliban, precizează că problemele au apărut ca 
urmare a goanei contra cronometru. 

 
D-ra consilier local - Crivineanu Alexandra - Ioana, are de formulat 

trei interpelări, respectiv, 
1. Întreabă daca Primaria Municipiului Brasov are in vedere efectuarea unei 
evaluari împreuna cu Fundatia ProPark,  a arborilor din municipiu în urma 
intemperiilor din ultima perioadă. 
 
2. În legatura cu programul Primul ghiozdan care este stadiul acestuia. 
 
3. Întreaba dacă Primaria a facut sau va face demersuri pentru administrarea 
Garii Brasov. 

Domnul Primar - Allen Coliban, răspunde pe rând la fiecare 
interpelare în parte, astfel: 
 
1. Domnul Primar spune ca evaluarea arborilor propusi pentru taiere se face 
în urma sesizarilor cetatenilor si a inspectorilor din primarie. Domnul Primar 
va pune la dispozitie o situatie a activitatii primariei cu Fundatia ProPark. 
 
2.Doamna Director General - Topoliceanu (D.S.S.) arata ca, contractul a fost 
atribuit si ca saptamana viitoare urmeaza sa fie distribuite la toate școlile. 
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3.Domnul Primar Coliban, precizeaza ca Gara Brasov este in administrarea 
C.F.R. din cadrul Ministerului Transportului si ca ar trebui sa fie data in 
administrarea municipiului sau cel putin sa putem prelua curatenia acesteia. 
 

Presedintele de sedinta - d-na consilier local - Diaconu Pamela, 
menționează că are de formulat două interpelări. 
1. Solicita o situatie a sumelor alocate din bugetul local pentru sprijinirea 
cetatenilor ucrainieni aflati in Brasov la data de 25 august 2022. 
2. Care este data la care a fost comunicat Raportul Curtii de Conturi Brasov. 
 

Domnul Primar - Allen Coliban, arată că va pune la dispozitie situatia 
detaliata a sumelor respective și de asemenea precizează faptul că  ca 
raportul Curții de Conturi a fost primit in  data de 22 iulie 2022. 

 
Domnul consilier local- Codreanu Adrian , întreaba in ce stadiu se afla 

proiectul privind statia de pompare de pe raul Ghimbășel in cartierul Stupini. 
Domnul Primar-Allen Coliban,  arata ca Serviciul Voluntar pentru Situatii 
de Urgenta va formula o informare in scris cu toate detaliile tehnice. 
 

Domnul consilier local - Boroda Adrian - dorește un raport al 
activității Serviciului Salvamont cu privire la punerea în siguranță a căilor de 
acces din masivul Postăvarul. 

Domnul viceprimar - Rusu Sebastian, arată faptul că Serviciul 
Salvamont este activ, motiv pentru care se va formula un răspuns scris cu 
privire la aceste solicitări. 

 
Se supune la vot punctul suplimentar. 
 

 PUNCTUL 112 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.252/2018 privind aprobarea actului constitutiv al SC RIAL SRL 
republicată. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 , 5 
și 6, iar în urma votului proiectul a fost respins cu 12 voturi pentru și 14 
abțineri. 

 
Se supune votului, limita de timp aferentă dezbaterii proiectelor, 

respectiv, 12 minute/proiect și 3 minute/interlocutor și care a fost aprobată 
cu 22 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri. 
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ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ 
 PUNCTUL 1  

     Aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 
29.06.2022 și a procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local 
din 07.07.2022 , precum și a procesului  - verbal al ședinței ordinare din 28 
iulie 2022. 
  

PUNCTUL 2 
       Depunerea jurământului de către domnul Corolea Ilie - Dan, consilier 
local supleant validat, în cadrul Consiliului local al Municipiului Brașov. 
  

PUNCTUL 3 
 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului 

Local nr. 524/2020, privind aprobarea numărului, denumirea și componența 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brașov, 
republicată. 

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

 
                                                   PUNCTUL 4 
          Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
Municipiului Braşov la data de 30.06.2022. 

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

 
                                                      PUNCTUL 5 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul 
Brașov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 
5 iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 24 voturi pentru și 1 
abținere. 
 
                                                      PUNCTUL 6 
     Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de 
funcții pentru Creșa Brașov. 



 

5 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 
5 iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Domnul consilier local -  Solomon Alexandru nu participă la vot. 
 

  PUNCTUL 7 
        Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru efectuarea 

achiziției a unui echipament necesar pentru stingerea incendiilor în care sunt 
implicate metale piroforice sau substanțe pentru care utilizarea apei este 
strict interzisă, precum și în cazul accidentelor rutiere în care sunt implicate 
substanțe periculoase care reacționează violent cu apa. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 
și 5 iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

  
                                          PUNCTUL 8 

Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri, în valoare de 
320.000 lei pentru acordarea unui ajutor umanitar sub formă de unități de 
filtrare care vor purifica apa din rețeaua de alimentare din orașul Mykolaiv, 
Ucraina. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 
4 și 5 iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 
                                                 PUNCTUL 9 
          Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de 
funcții ale Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public 
aflat sub autoritatea Consiliului Local Brașov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 
și 6 iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Domnul consilier local -  Busioc Constantin nu participă la vot. 
 
                                                PUNCTUL 10 
              Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 Statul de funcții 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 564 din 29.10.2021, republicată, privind 
aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Filarmonicii Braşov, 
instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov. 

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



 

6 “Competiția Internațională Veraflor’s Cup - Ediția nr. 2” dedicată 
persoanelor cu dizabilități - handbal și baschet în scaun cu rotile. 

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

 
PUNCTUL 12 

    Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 456 din 19 august 2021 privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor 
sportive aflate în administrarea Direcției Administrare Infrastructură 
Sportivă Brașov. 

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

 
    PUNCTUL 13 

     Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 și 5, și avizat favorabil de  comisia de specialitate nr. 4, iar 
în urma votului proiectul a fost respins cu 12 voturi pentru și 14 voturi 
abțineri.  
 
                                              PUNCTUL 14 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
614/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului social de zi ”Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații 
de risc Astra”, republicată. 

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

 
 

                                              PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 150/2021 privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate 
în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, republicată. 

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

  
                                       PUNCTUL 16 



 

7    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a 
locuințelor sociale pentru anul 2023. 

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

 
        PUNCTUL 17 

    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 
prestațiilor financiare excepționale privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului. 

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

 
        PUNCTUL 18 

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Structurii Consultative a 
copiilor ,,Consiliul Copiilor Braşoveni”, la nivelul Municipiului Braşov. 

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

 
        PUNCTUL 19 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 820/2019 privind aprobarea contribuției datorată de beneficiarii 
serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Zi de Asistență și 
Recuperare pentru Persoane Vârstnice. 

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

 
        PUNCTUL 20 

   Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 549/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 
subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele 
recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență 
socială, în baza Legii nr. 34/1998, republicată. 

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

        PUNCTUL 21 
  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul 
Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”, republicată. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5 
iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
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                                         PUNCTUL 22 
       Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov. 

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

        PUNCTUL 23 
   Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Cetatea 
Brașovului Centrul Istoric” și participarea la Programul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta C 11 - TURISM ȘI CULTURĂ. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3, 4 și 
5 , iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 

        PUNCTUL 24 
     Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Național 
Generația Tech 2022 - ediția a II-a. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat nefavorabil de comisia de specialitate 
nr.1 și avizat de comisiile de specialitate nr.4 și 5, iar în urma votului 
proiectul a fost respins cu 13 voturi pentru și 13 abțineri. 
  
                                              PUNCTUL 25 

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 nefavorabil de comisiile de 
specialitate nr.1 și 5,  iar în urma votului proiectul a fost respins cu 12 voturi 
pentru și 14 abțineri. 
  

PUNCTUL 26 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între 

Municipiul Brașov, Universitatea de Științe Aplicate și Artă din Lucerne, 
Elveția și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în 
vederea susținerii evenimentului "Conferința Internațională de Politici 
Publice de Educație” ce are ca temă „Educația Duală - Strategii și 
Parteneriate”. 



 

9 Proiectul de hotărâre a fost avizat nefavorabil  de comisia de specialitate 
nr. 5 și avizat de comisiile de specialitate  nr.1, 4 și 7, iar în urma votului 
proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

 
        PUNCTUL 27 

   Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre 
Municipiul Brașov și Asociația Ecotic în vederea susținerii proiectului 
„Caravana Ecotic”. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2 și 5 
iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
   
                                             PUNCTUL 28 

  Proiect de hotărâre privind aprobarea gratuității pe mijloacele de 
transport în comun în perioada Forumului Orașelor Verzi. 

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

 
        PUNCTUL 29 

   Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre 
Municipiul Brașov și Asociația Carpathian MTB Trails în vederea 
organizării evenimentului "Jocurile Cartierului Răcădău". 

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

        PUNCTUL 30 
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.1, 4 și 5 
iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 

        PUNCTUL 31 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației faza DALI și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
,,Reabilitare monumente istorice - punere în siguranță a zidului de incintă a 
Cetății Brașovului”. 

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

 
       PUNCTUL 32 



 

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

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6 
iar în urma votului proiectul a fost respins cu 12 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă și13 abțineri. 
 

 PUNCTUL 33 
 Proiect de hotărâre privind acceptarea donației obiectivului de investiție 
,,Amenajare trasee biciclete - faza 2” de către Asociația Club Sportiv NH 
BIKE. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5 
iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 
                                           PUNCTUL 34 
   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de desființare 

a construcției existente și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții ,,Demolare Sală Sport Colegiul Tehnic Transilvania 
- str. Panselelor. 

Proiectul de hotărâre a fost nefavorabil  de comisia de specialitate nr. 5 și 
avizat de comisiile de specialitate  nr. 1, 2 și 6,  iar în urma votului proiectul 
a fost respins cu 12 voturi pentru și13 abțineri. 
 

        PUNCTUL 35  
         Proiect de hotărâre pentru aprobarea prestărilor de servicii și execuție 
de lucrări ce urmează a fi executate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 
93/2019. 

Prin amendamentul Comisiei nr. 6 se propune modificarea Anexei 1, 
după cum urmează: ”Lista prestărilor de servicii pentru perioada 2022 - 
2023, care vor fi atribuite către S.C. TETKRON S.R.L.; Denumirea 
serviciului: Serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a 
vehiculelor staționate neregulamentar pe raza teritorială a Municipiului 
Brașov; Valoarea estimată a serviciului - 75 803,16 lei/lună TVA inclus 
(pentru activitățile de depozitare și eliberare). Pentru activitățile de ridicare 
și transport tarifele sunt conform H.C.L. nr. 395/2017, privind aprobarea 
Regulamentului privind activitățile de ridicare, transport și depozitare a 
vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe raza teritorială a UAT 
Municipiul Brașov, modificată și actualizată” și care s-a votat cu 24 de 
voturi pentru și 1 abținere. 



 

11 Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 
și 6 care a avizat cu amendament, iar în urma votului proiectul a fost aprobat 
cu 24 de voturi pentru si 1 abtinere. 

 
 
                                              PUNCTUL 36 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 395/2017, privind aprobarea Regulamentului privind 
activitățile de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staționate/oprite 
neregulamentar pe raza teritorială a UAT Municipiul Braşov. 

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

 
        PUNCTUL 37 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. După Iniște, nr. 
73, ap. 3. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 

  PUNCTUL 38 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 

destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Colonia Metrom, 
nr. 3, ap. 12. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 
 

                           PUNCTUL 39 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 

destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, Aleea Violetelor, nr. 
4, sc. A, ap. 17. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 

 
                                       PUNCTUL 40 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, Aleea Violetelor, nr. 
4, sc. A, ap. 87. 



 

12 Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 
                                       PUNCTUL 41 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Dobrogeanu 
Gherea, nr. 16, ap. 3. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 

  PUNCTUL 42 
    Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
altă destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Mureșenilor, nr. 
11, ap. Depozit. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 

 
  PUNCTUL 43 

   Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
altă destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Mureșenilor, nr. 
11, ap. Atelier. 
Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 

 
 

        PUNCTUL 44 
     Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Avram Iancu, nr. 
64, ap. 1. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 

 
        PUNCTUL 45 

 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Apollonia 
Hirscher, nr. 9, ap. 16. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 

       PUNCTUL 46 



 

13      Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului 
cu destinaţia de locuinţă proprietatea Statului Român, aflat în administrarea 
Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Matei Basarab, nr. 33, ap. 12. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 

 
                        PUNCTUL 47 

     Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Mihai Eminescu, 
nr. 12, ap. 1S. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 

 
  PUNCTUL 48 

    Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Prundului, nr. 35, 
lot 1.Proiectul de hotărâre a fost RETRAS.  

  
  

                           PUNCTUL 49 
      Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu 
destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, B-dul Ștefan cel 
Mare, nr. 12, sc. C, ap. 16. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 

      PUNCTUL 50 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului 

cu altă destinaţie proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Ghe. Barițiu nr. 1 
și 1A, ap. 2. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 

                            PUNCTUL 51 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului 

cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Republicii, nr. 
14, ap. 7. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
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                                 PUNCTUL 52 
     Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului 

cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în 
administrarea Societății RIAL S.R.L., situat în Braşov, str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 20, ap. 2. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 

                              PUNCTUL 53 
     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 363 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a cotei de 11/264 din terenul înscris în C.F. 
nr. 131924 Brașov, nr. top. 9467/2/2/2/35 - str. Christian Pomarius. 

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

 
       PUNCTUL 54 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 364 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 161832 Brașov, 
nr. cad. 161832 - str. Ștefan Baciu nr. 42 - 56. 

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

 
       PUNCTUL 55 

    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 365 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 172604 Brașov, 
nr. cad. 172604 - str. Ștefan Baciu nr. 42 - 56. 

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

       PUNCTUL 56 
    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 366 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174519 Brașov, 
nr. cad. 174519 - zona str. Baciului. 

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

  



 

15  PUNCTUL 57 
    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 367 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174113 Brașov, 
nr. cad. 174113 - str. Bârsei. 

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

                                  PUNCTUL 58 
     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 368 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152729 Brașov, 
nr. cad. 152729 - str. Apicultorilor. 

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

 
 PUNCTUL 59 

     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 369 din 19.05.2022, privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a cotei de 7/275 din terenul înscris în C.F. nr. 
126070 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165) / 
1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/2/2 - zona str. Lânii. 

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

       PUNCTUL 60 
    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 370 din 19.05.2022, 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 - zona str. Luncii. 

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

       PUNCTUL 61 
     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 Cocoș Florin- Cosmin și Cocoș Anca-Diana - zona str. Luncii. 

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

  PUNCTUL 62 



 

16      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 Macovei Ionuț- Marian și Macovei Anamaria - zona str. 
Luncii. 

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

  PUNCTUL 63 
     Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a cotei de 80/110 din terenul înscris în C.F. nr. 127749 Brașov, nr. 
cad. 127749 - zona str. Dulgherului. 

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

  PUNCTUL 64 
     Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a cotei de 2.129/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 134581 
Brașov, nr. cad. 134581, nr. top. 10977/1/2/7 - zona str. Dulgherului. 

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

  
                                            PUNCTUL 65 

     Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 170062 Brașov, nr. cad. 170062 - zona 
str. Capra Neagră. 

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

  PUNCTUL 66 
    Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a cotei de 1.367/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103448 
Sânpetru, nr. top. 3131/14/3/2/1/11 - zona    str. Ciceu. 

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

                                       PUNCTUL 67 
     Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175201 Brașov, nr. cad. 175201 - str. 
Nicovalei nr. 30. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6 
iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
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  PUNCTUL 68 

    Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175091 Brașov, nr. cad. 175091 și a 
cotei de 5.725.000/150.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 108069 
Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165) / 
(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/3/9) - zona str. Fânului. 

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

       PUNCTUL 69 
     Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174136 Brașov, nr. cad. 174136 - zona 
str. Bârsei. 

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

       PUNCTUL 70 
    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, strada Castelului nr. 140. 

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

 
       PUNCTUL 71 

     Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, strada Toamnei nr. 9. 

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

       PUNCTUL 72 
     Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, strada Toamnei nr. 16. 

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

       PUNCTUL 73 
    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 și 6 
iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.         
  



 

18 PUNCTUL 74 
     Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, strada General Mociulschi nr. 14. 

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

       PUNCTUL 75 
     Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, strada General Mociulschi nr. 16. 

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

 
       PUNCTUL 76 

    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 și 6 
iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

 
                               PUNCTUL 77 

     Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, strada Brândușelor nr. 86, 88, 90. 

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

  PUNCTUL 78 
     Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, strada Iuliu Maniu nr. 68. 

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

  PUNCTUL 79 
     Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, strada Uranus nr. 1. 

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

 
 PUNCTUL 80 

     Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, strada Fontei nr. 8. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6 
iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
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                                     PUNCTUL 81 

     Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului 
situat în Brașov, Poiana Ruia f.n. 

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

       PUNCTUL 82 
     Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada Neajlov. 

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

      PUNCTUL 83 
   Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada Variște. 

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

 PUNCTUL 84 
     Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada George Bacovia. 

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

       PUNCTUL 85 
     Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada Printre Grădini - tronson I. 

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

       PUNCTUL 86 
    Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada Mălăiești. 

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

       PUNCTUL 87 
     Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada General Traian Moșoiu. 



 

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

  PUNCTUL 88 
     Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada Zarand. 

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

       PUNCTUL 89 
     Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada Semenicului -Tronson I. 

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

       PUNCTUL 90 
     Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada Semenicului -Tronson II. 

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

  PUNCTUL 91 
    Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada Podragu. 

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

  PUNCTUL 92 
     Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada Trotuș. 

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

       PUNCTUL 93 
    Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada Constantin Lacea. 

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

  
                                  PUNCTUL 94 



 

21    Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului 
Brașov a imobilului strada dr. Gheorghe Baiulescu - tronson 1. 

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

 
       PUNCTUL 95 

     Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada dr. Gheorghe Baiulescu - tronson 2. 

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

       PUNCTUL 96 
     Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov 
a imobilului strada Iezer. 

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

  PUNCTUL 97 
     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul 
de concesiune nr. 174/17.07.2006 având ca obiect concesionarea directă a 
terenului în suprafață de 1/8 din 25,80 m.p. (pe hârtie 26 m.p.), proprietatea 
Municipiului Brașov, situat în Brașov, Poiana Brașov, str. Poiana lui Stechil, 
nr. 9. 

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

 
  PUNCTUL 98 

     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul 
de concesiune nr. 8418/22.12.1998, modificat prin act adițional nr. 
1/13.09.2002, act adițional nr. 2/19.04.2006 și act adițional nr. 3/17.06.2010, 
având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 1235,59 m.p., (pe 
hârtie 1236m.p.), proprietatea Municipiului Brașov, situat în Predeal, str. 
Poiana lui Manole. 

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

 
                                 PUNCTUL 99 

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de 2 membri și 1 
membru supleant, reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Braşov 
în Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 



 

22 ocuparea funcției de director/director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, din data de 08.09.2022. 

 
În plenul ședinței Consiliului Local, s-au făcut următoarele propuneri 

astfel: 
- Din partea grupului USR PLUS au fost nominalizați: dl. Boroda George - 
membru, votat cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 7 abțineri și dl. 
Cențiu Radu - Alexandru - membru supleant, votat cu 12 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă și 7 abțineri; 
- Din partea grupului PNL au fost nominalizați: dl. Anton Cătălin - membru, 
votat cu 14 voturi pentru,  3 voturi împotrivă și 9 abțineri și dl. Braun 
Werner - membru supleant, votat cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 
10 abțineri; 
- Din partea grupului PSD au fost nominalizați: dl. Colceriu Daniel - Ilie - 
membru, votat cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 10 abțineri. 
Astfel, în urma votului au fost aleși dl. Anton Cătălin și dl. Colceriu Daniel - 
Ilie - membri și dl. Braun Werner - membru supleant; 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5 

iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 

  PUNCTUL 100 
     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
în Consiliile de Administraţie ale unităților de învăţământ preuniversitar din 
Municipiul Braşov, pentru anul școlar 2022 - 2023. 
 

 În plenul ședinței Consiliului Local s-au făcut următoarele propuneri de 
către grupul USR PLUS, astfel: ”la pozițiile nr. 5, 15, 24 și 25 se numește dl. 
Corolea Ilie - Dan în locul d-lui Oniga Mihai - Andrei; la poziția nr. 1 se 
numește d-na Gerea Miruna-Magdalena în locul d-lui Oniga Mihai - Andrei; 
la poziția 14 intră dl. Corolea Ilie - Dan în locul d-nei Gerea Miruna-
Magdalena, care s-au votat cu unanimitate. 

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

 
 

       PUNCTUL 101 
     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. 



 

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

  
 
 
 

                            PUNCTUL 102 
       Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Brașov la construirea 
de către Societatea KRONSTADT RESIDENCE S.R.L. a două construcții 
identice cu cele edificate anterior, la o distanță de minimă 2 m față de limita 
de proprietate a Municipiului Brașov, canal CCN 998. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat nefavorabil de comisiile de 
specialitate nr.1 și 5 și  avizat favorabil de comisia nr. 2, iar în urma votului 
proiectul a fost respins cu 12 voturi pentru si 14 abtineri.  

 
       PUNCTUL 103 

     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 nefavorabil de comisiile de specialitate 
nr.1 și 5 și  avizat favorabil de comisia nr. 2,  iar în urma votului proiectul a 
fost respins cu 11 voturi pentru 1 vot impotriva si 13 abtineri.  
 

  PUNCTUL 104 
     Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale din 
documentaţia de urbanism “Întocmire P.U.Z. - Zona: Bulevardul Alexandru 
Vlahuţă, str. Toamnei, str. Hărmanului, str. Zizinului, str. Brânduşelor - 
Braşov”- aprobată cu H.C.L. nr. 356/2018, referitoare la utilizarea 
termenului aliniament în loc de aliniere, la inițiativa Primăriei Municipiului 
Brașov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5 iar 
în urma votului proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru, 1 vot impotriva 
si 4 abtineri. Domnul consilier Puscasu Alexandru nu participa la vot. 

  
                                         PUNCTUL 105 
     Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 683 din 08.12.2021 privind aprobarea finanțării/cofinanțării 
nerambursabile pentru reabilitarea anvelopei unor imobile din Municipiul 
Brașov, conform Regulamentului de intervenție pentru creșterea calității 



 

24 arhitectural-ambientale a clădirilor din zone de acțiune prioritară în 
Municipiul Brașov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2 și 5 
iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

 
 

 
PUNCTUL 106 

     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
532/2020 privind desemnarea reprezentanților Unității Administrativ 
Teritoriale Municipiul Brașov în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. 
Tetkron S.R.L. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS. 
 
 

PUNCTUL 107 
     Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilelor situate în Brașov, 
strada Fundăturii nr. 2. 

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

PUNCTUL 108 
     Proiect de hotărâre privind preluarea unui imobil situat în Brașov str. 
Agricultorilor nr. 2 din domeniul public al statului și administrarea 
Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov. 

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

 
 

PUNCTUL 109 
     Proiect de hotărâre privind revocarea unui drept de administrare asupra 
unor imobile situate în Brașov, str. Panselelor nr. 23. 

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

  
 
  

PUNCTUL 110 
   Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Curții de 
Apel Brașov, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 113662 Brașov. 



 

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

 
 
 

 
PUNCTUL 111  - RETRAS 

    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 524 din 26.05.2008 privind darea în folosință gratuită a 
unui teren către Parohia Ortodoxă Carpați. 
  

 
 
 

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

GENERAL, DIACONU PAMELA                             ADRIANA  
TRANDAFIR 

 
 
  
 
     
 
 
 


