
 
 

 ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
              BRAȘOV 
 

 

PROCESUL - VERBAL  
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov 

din data de 20 septembrie 2022 
  

  
Ședinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată 

pentru data de 20 septembrie 2022, ora 13:00 - anunțul de ședință fiind postat pe 
site-ul instituției și publicat în Monitorul Oficial Local. 

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de 
video-conferință. 

 
Doamna Secretar General al Municipiului Brașov - Trandafir Adriana face 

prezența, din totalul de 26 de consilieri sunt prezenţi toți cei 26 de consilieri și 
precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile. 

 
La ședință participă d-nul Primar Allen Coliban, d-na Viceprimar - Boghiu 

Flavia-Ramona, și d-nul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai.  
Preşedinte de şedinţă - doamna consilier local Alexandra Crivineanu. 
Secretar General: d-na Trandafir Adriana. 

  
    

Punctul 76 
Proiect de hotărâre privind acordarea subvenției către asociațiile și fundațiile 

care desfășoară activități de asistență socială, în anul 2022 în baza Legii nr.34/1998- 
sesiunea a II a .  
      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 77 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea continuării campaniei de conștientizare 

privind colectarea selectivkă în municipiul Brașov, aprobată prin HCL nr.569/2021. 
    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 aprobarea depunerii proiectului ÎNFIINȚAREA ȘI 

DOTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 
MUNICIPIUL BRAȘOV pentru obținerea finanțării prin Programul Național de 



Redresare și Reziliență, Componenta C3-MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 
SUBINVESTIȚIA II A. 

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 

Informarea Curții de Conturi - Camera de Conturi Brașov, privind Decizia nr. 13 
din 12 august 2022 cuprinzând măsurile pe care autoritățile administrației publice 
locale ale municipiului Brașov trebuie să le ia pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate de Camera de Conturi Brașov.  

Consiliul local a luat la cunoștință conținutul Informarea Curții de Conturi - 
Camera de Conturi Brașov, privind Decizia nr. 13 din 12 august 2022. 

 
ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ  

 
Punctul 1 

Aprobarea proceselor - verbale ale ședințelor de îndată ale Consiliului Local din 
05.08.2022 și 19.08.2022. 

 Procesele - verbale ale ședințelor de îndată ale Consiliului Local din 05.08.2022 
și 19.08.2022 au fost aprobate cu unanimitate. 
 

Punctul 2 
 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale a mandatului de consilier local al domnului ROȘU ALEXANDRU, 
ca urmare a demisiei. 

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

 
Punctul 3 

 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brașov - 
septembrie 2022. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de toate comisiile de specialitate, 
cu excepția Comisiilor 1, 2 și 7 care au avizat nefavorabil, fiecare articol în parte a 
fost votat cu 25 de voturi pentru și o neparticipare - dl. Braun, iar în urma votului 
proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 În plenul ședinței Consiliului Local  domnul consilier local Anton Cătălin a formulat 

următorul amendament: ”suplimentarea sumelor din fondul de rezervă al U.A.T. Brașov 
necesar instituțiilor de învățământ profesional și tehnic cu durată de minim 3 ani precum 
și celor din învățământul dual pentru a se asigura mese în cantinele școlare sau prin 

servicii de catering în limita a 18 lei/elev pentru o masă” și care a fost votat cu 14 voturi 
pentru și 11 voturi împotrivă și o neparticipare - dl. Braun, astfel modificându-se anexa 

nr. 1, anexa nr. 3.01., anexa nr. 69, anexa nr. 70, anexa nr. 71.01., anexa nr. 72.01., 

anexa nr. 73, anexa nr. 74, anexa nr. 81; 
 

 



 Punctul 4 
 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 

societății RIAL S.R.L. Brașov pentru anul 2022. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5și 6 iar în 

urma votului proiectul a fost respins cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 14 
abțineri. 

 Punctul 5  
 Proiect de hotărâre privind asigurarea parțială din bugetul local a cheltuielilor 

aferente cazării și mesei pentru elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu 
durată de minim 3 ani precum și elevii din învățământul dual, școlarizați în instituțiile 
de învățământ 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 25 voturi pentru, 1 neparticipare. 

În plenul ședinței Consiliului Local  domnul consilier local Anton Cătălin a formulat 
următorul amendament: ”suplimentarea sumelor din fondul de rezervă al U.A.T. Brașov 

necesar instituțiilor de învățământ profesional și tehnic cu durată de minim 3 ani precum 
și celor din învățământul dual pentru a se asigura mese în cantinele școlare sau prin 
servicii de catering în limita a 18 lei/elev pentru o masă” și care a fost votat cu 14 voturi 

pentru și 11 voturi împotrivă și o neparticipare; 
 

 Punctul 6 
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Societății RIAL S.R.L. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6 iar în 

urma votului proiectul a fost aprobat cu 25 voturi pentru, 1 abținere. 
 

 Punctul 7 
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. RETRAS 
 
                            Punctul 8 

 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. 

RETRAS 
Punctul 9  

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. 

RETRAS 
Punctul 10 

     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 

RETRAS 
 Punctul 11 

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

RETRAS 
 



 Punctul 12 
      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. 
RETRAS 

                Punctul 13 
     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. 
RETRAS 

Punctul 14 
      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. 
RETRAS 

 Punctul 15 
     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local privind 
aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” 
Brașov, 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 

      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2022 
privind acordarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”, 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 17  

 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 
4, iar comisia de specialitate nr. 5 a avizat , iar în urma votului proiectul a fost aprobat 
cu 15 voturi pentru și 11 abțineri. 

 
Punctul 18  

  Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor cu atribuții în domeniul 
apărării împotriva incendiilor la nivelul U.A.T. al Municipiului Brașov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 3 și 5 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu 25 voturi pentru și 1 abținere. 

 
Punctul 19 

      Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru anul 2023, prestate de 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Braşov. 

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 20 

      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al 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 24 voturi pentru și 1 neparticipare. 

 
 

 Punctul 21 
    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 245/2019 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public 
Administrare Pieţe Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat nefavorabil de comisia de specialitate nr.1 
insă comisiile de specialitate nr. 4 și 5 au avizat,iar în urma votului proiectul a fost 
aprobat cu 16 voturi pentru și 9 abțineri. 

 
Punctul 22 

 Proiect de hotărâre privind permiterea accesului, cu titlu gratuit, pe perioadă 
determinată, de către efective ale Ministerului Apărării Naţionale din subordinea U.M. 
01107 Braşov în zone aflate în fondul forestier proprietate publică a Municipiului 
Braşov şi administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în scopul 
desfăşurării de exerciţii militare specifice vânătorilor de munte. 

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 23 

      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona 
Brașov - instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local Brașov. 
 

În plenul ședinței Consiliului Local domnul Viceprimar Rusu Sebastian-Mihai  a 
formulat următorul amendament: ”se menține actualul ROF al Clubului Sportiv 
Municipal Corona Braşov și se introduce doar crearea celor 3 secții: baschet, volei, 
gimnastică”, care a fost votat cu unanimitate. 

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

 
Punctul 24 

     Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5 iar în 
urma votului proiectul a fost respins cu 11 voturi pentru și 14 abțineri. 

 
 
 



Punctul 25 
      Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul 
Brașov și Fundația Monumentelor Istorice Brașov pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața 
colectivității locale. 

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 26 

     Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov în cadrul 
Programului privind casarea autovehiculelor uzate și a contribuției proprii necesare 
realizării proiectului “Casarea Autovehiculelor Uzate în Municipiul 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 27 

     Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Asociația Kastel pentru organizarea evenimentului ,,Comoara Munților” în 1 
octombrie și 2 octombrie 2022. 

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

 
Punctul 28 

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

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5 însă 
comisia de specialitate nr.4 a avizat nefavorabil, iar în urma votului proiectul a fost 
aprobat cu 14 voturi pentru și 11 abțineri. 

 
Punctul 29 

     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - Studiu de 
Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de 
investiții ,,Construire Spital Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase, Brașov”. 

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

 
Punctul 30 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de 
desființare/demolare a construcției existente și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții ,,Demolare Sală Sport Colegiul Tehnic Transilvania 
- str. Panselelor”.RETRAS 

 
 
 
 
 



Proiect 31 
    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 748/2018 
republicată, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți realizării obiectivului de investiții ”Eficientizare energetică a clădirilor 
publice din Municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transilvania, corp A”. 

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

 
Punctul 32 

      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95 din 
20.02.2020, republicată, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiectul ”Eficientizarea energetică a clădirilor publice din Municipiul Brașov - 
Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A”. 

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 33 

     Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce urmează a fi executate în 
condițiile prevăzute de către H.C.L. nr. 93/2019. 

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 34 

     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 
de investiții ”Amenajare Skate Park, BMX Park, Roller Skate Park, B-dul Griviței - 
zona Pod Fartec, 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 unanimitate de voturi. 

 
Punctul 35 

      Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de 
închiriere nr. 483 din 29.09.2011 a unui număr de 6 locuri de parcare aferente 
Pensiunii Curtea Brașoveană, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. CURTEA 
BRAȘOVEANĂ S.R.L. 

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 36 

    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 
90704/141/2017 a unui număr de 53 locuri de parcare aferente Complexului 
comercial STAR, încheiat între Municipiul Braşov şi STARCOM S.A. 

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 37 
       Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată și trecerea 
în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor donate de CEETRUS 
România S.R.L. - Str. Turnului.RETRAS 
 

Punctul 38 
     Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 175320 Brașov, nr. cad. 175320 - 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 39 

     Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 567/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Brașov, nr. cad. 170018, de 
la Căpușneanu Lăcrămioara - zona str. Fagurului. 

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 40 

     Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 1.082/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 170018 Brașov, nr. cad. 170018, 
de la Puiu Gheorghe - zona str. Fagurului. 

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 41 

      Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 174064 Brașov, nr. cad. 174064 - str. Graurului. 

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 42 

     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. 

 
Punctul 43 

    Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 159552 Brașov, nr. cad. 159552 - zona str. Hărmanului. 

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 44 
     Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 5/110 din terenul înscris în C.F. nr. 127749 Brașov, nr. cad. 127749, de la 
Halmaghi George și Halmaghi Elena-Daniela - 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 45 

      Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 460 din 29.06.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 174610 Brașov, nr. cad. 174610 - str. Nicovalei. 

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 46 

       Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 461 din 29.06.2022, 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 Timofte Cătălin și Timofte Ramona - Camelia - 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 47 

      Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 462 din 29.06.2022, 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 Grădinar Atanasie-George și Grădinar Daniela - 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 48 

      Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 463 din 29.06.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174647 Brașov, nr. cad. 174647 - str. Nicolae 
Labiș nr. 131. 

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 49 

      Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 464 din 29.06.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174746 Brașov, nr. cad. 174746 - str. Cavalului. 

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 50 
      Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 465 din 29.06.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174807 Brașov, nr. cad. 174807 - str. Tiberiu 
Eremia. 

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 51 

       Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 466 din 29.06.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 107965 Brașov, nr. cad. 107965 - 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 52 

    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
467 din 29.06.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 171444 Brașov, nr. cad. 171444 - 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 53 

     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 468 din 29.06.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 174813 Brașov, nr. cad. 174813, în cotă de 
54.147/100.000 - str. Lebedei 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 54 

      Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 469 din 29.06.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului 
Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 156311 Brașov, nr. cad. 156311 și a terenului 
înscris în C.F. nr. 174446 Brașov, nr. cad. 174446 - str. Institutului. 

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. 470 din 29.06.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
terenului înscris în C.F. nr. 174164 Brașov, nr. cad. 174164 - zona str. Izvorului. 

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. 471 din 29.06.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 1/24 din terenul înscris în C.F. nr. 122822 Brașov, nr. top. 9472/3/2/13, de la 
C.C.I. CONSTRUCT BRAȘOV S.R.L. - str. Emanoil Bernfeld. 

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 57 

    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
472 din 29.06.2022, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a 
cotei de 991/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 143004 Brașov, nr. cad. 143004 - 
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 58 

       Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 10 
m.p., situat în Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 71, înscris în C.F. nr. 175176, nr. cad. 
175176, proprietatea privată a 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 59 

     Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 10 
m.p., situat în Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 69, înscris în C.F. nr. 175113, nr. cad. 
175113, proprietatea privată a 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 60 

       Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în 
Poiana Braşov, str. Poiana Mică 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 61 

       Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat 
în Brașov, strada Dealul de Jos nr. 7. 

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 

      Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în 
Brașov, strada Carpaților 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 63 
     Proiect de hotărâre aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 
241 din 17.06.2002 având ca obiect concesionarea directă a terenului aferent garajului 
situat în Brașov,   str. Hărmanului nr. 57, în suprafață de 24,4 m.p., înscris în C.F. 
nr. 144714 Brașov, nr. cad. 144714, proprietatea privată a 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 64 

    Proiect de hotărâre aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de 
concesiune nr. 169 din 10.07.2006 având ca obiect concesionarea directă a terenului 
în suprafață de 3,55 m.p. (pe hârtie 4 m.p.) situat în Brașov, str. Berzei, nr. 5, înscris 
în C.F. nr. 174606 Brașov, nr. cad. 3744, nr. top. 7404/100/1/1/1/1/1/1/1/1/1/30/3, 
proprietatea privată a 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 65 

     Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de 
concesiune nr. 183 din 10.05.2002 având ca obiect concesionarea directă a terenului 
aferent garajului situate în Brașov, str. Hărmanului, nr. 59, în suprafață de 24,4 m.p. 
(pe hârtie 24 m.p.) înscris în C.F.nr. 102582 Sânpetru, nr. top. 
3168/1/2/2/1/1/1/1/1/1//2/6, proprietatea 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 66 

        Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de 
concesiune nr. 165 din 03.07.2003, modificat prin act adițional nr. 1/01.02.2005, 
având ca obiect concesionarea directă a terenului aferent garajului situat în Brașov, str. 
Aleea Lăcrămioarelor f.n. în suprafață de 23,68 m.p., înscris în C.F. nr. 138104 
Brașov, nr. top. 9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/7, proprietatea 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 67 

    Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractual de 
concesiune nr. 259 din 1.10.2003, modificat prin act adițional nr. 1/31.03.2009 având 
ca obiect concesionarea terenului suprafață de 1/25 din 90 m.p., situat în Poiana 
Brașov blocul de locuințe nr. 3, (Montan III), înscris în C.F. nr. 119224 Brașov, 
proprietatea privată a 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 68 
  Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de 

concesiune nr. 236 din 20.09.2003, modificat prin act adițional nr. 1/16.11.2006, 
având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 1/25 din 90 m.p., situat în 
Poiana Brașov, blocul de locuințe nr. 3, (Montan III), înscris în C.F. nr. 119224 
Brașov, proprietatea privată a 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 69 

      Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
769/2021, republicată, ce are ca obiect aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2022 - 2023. 

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

 
Punctul 70 

Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Brașov pentru închirierea în 
regim hotelier a apartamentului 5 din imobilul situat în Brașov, str. Lungă, nr. 82 și 
obținerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de 
cazare și alimentație publică. 

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 aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, 
asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosarul nr. 
2216/62/2022 aflat pe rolul Tribunalului 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 22 voturi pentru , 1 abținere și 1 neparticipare 
(d-na Diaconu). 

 
Punctul 72 

   Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a 
imobilului strada Ciocârliei. 

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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 603 din 
28.07.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” S.A., a amplasamentului 
și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţie ,,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, 5 și 6 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
Punctul 74 

     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 604 din 
28.07.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” S.A., a amplasamentului 
și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţie ,,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, 5 și 6 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
 Punctul 75 

Informarea Curții de Conturi - Camera de Conturi Brașov, privind Raportul 
modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor formulate prin Scrisoarea nr. 1 din 
05.01.2022 și Decizia nr. 1/64/02.09.2022 de prelungire a termenului pentru 
implementarea recomandărilor formulate prin Scrisoarea nr. 1 din 05.01.2022. 

 
 Consiliul local a luat la cunoștință conținutul Informarea Curții de Conturi - Camera 
de Conturi Brașov, privind Raportul modului de ducere la îndeplinire a 
recomandărilor formulate prin Scrisoarea nr. 1 din 05.01.2022 și Decizia nr. 
1/64/02.09.2022. 
  

Întrebări/interpelări/informări consilieri locali. 
  
   Președintele ședinței - d-ra Crivineanu Alexandra, declară încheiate lucrările 
ședinței, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR GENERAL, 

                              
CRIVINEANU ALEXANDRA - IOANA            ADRIANA  TRANDAFIR 
 
    
                                              

 


