
 

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  31 ordinară 2022 

 
 
 
                     Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost 
convocată pentru data de 31 octombrie 2022, orele 13:00, 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 Bart Bogdan. 

 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 ședinta a fost d-ra consilier local- Crivineanu Alexandra Ioana ; 
 
Două persoane și-au manifestat în scris intenția de a participa la ședința 

consiliului local și de a lua cuvântul la pct. 35 și 56 de pe ordinea de zi. 
 

                                               Interpelări , 
 
Interpelările d-nului consilier local - Anton Cătălin , 

  1.Cu privire la stocarea gunoiului menajer din judetul Maramures în Judetul 
Brasov, întreabă  care este stadiul acestei proceduri. 

2.In legatura cu adaposturile aeriene arata ca dupa 8 luni nu se cunoaste câte 
persoane pot intra în aceste adaposturi si care este suprafata acestora. 

3.Referitor la Proiectul P.N.R.R. de pe Dealul Melcilor întreaba care este stadiul 
acestuia dat fiind faptul ca a fost alocat 1 milion de lei pentru studiul de fezabilitate si nu 
a primit nici un raspuns la adresa transmisa. 

Domnul Primar - Allen Coliban, arată relativ la prima interpelare ca nu este 
decizia municipiului sa se ocupe de aceste fluxuri de deseuri, la nivel judetean sunt luate 
decizii de catre Agentia de Mediu Brasov. 

Dl. Primar precizează ca referitor la adaposturile ALA exista o lista cu toate 
adaposturile, cele 126 de adaposturi au fost inventariate impreuna cu Autoritatea de 



 

2 Protectie Civila și că d-nul Emil Puscasu șef serviciu situații de Urgență vă va furniza 
informatii cu situatia detaliata a adaposturilor inventariate. 

În legătură cu a treia interpelare d-nul Primar  mentioneaza ca a semnat un 
raspuns emis de Arhitectul Sef, ce va fi transmis si d-lui consilier Anton Cătălin. 

 
Interpelare d-nul consilier local – Chiricheș Ciprian – arată referitor la locul de 

joaca pentru copii de sub Tampa, doreste gasirea unei alte locatii cu identificarea unui 
teren pe care sa se amenajeze un loc de joaca pentru copii cu varste mici. 

D-nul Primar precizează că va trimite solicitarea Serviciului Amenajare Zone de 
Agrement, mentionand ca s-au identificat 2 locuri sub Tampa, se va suplimenta 
mobilierul necesar acestor amenajari. 

 
Interpelare d-nul consilier local – Boroda George,  dorește sa i se prezinte daca 

caile de acces din Masivul Postavaru au fost puse in siguranta, arătând că raspunsul 
primit se refera la ce face serviciul si nu la ceea ce a facut acesta. 

D-nul viceprimar Rusu Sebastian, arată că dl. Boroda a primit un raspuns de la 
Serviciul Salvamont, însa a pregatit un raspuns mai amplu pe care o sa-l puna la 
dispozitia acestuia. Mentioneaza ca lucrarile de întretinere de pe domeniul schiabil exced 
atributiilor Serviciului Salvamont, acestea facand obiectul unui contract încheiat cu S.C. 
Comprest S.A. 

 
Interpelare d-nul consilier local – Codreanu Adrian, arată referitor la zona Pietrele 

lui Solomon, că se impune ca toata zona expusa riscului sa fie prevazuta cu plase de 
protectie deoarece au fost accidente. 

Dl. Primar menționează că va avea un dialog cu grupul de alpinism si escaladă, 
care a amenajat trasee de alpinism / escalada în zonă. Arata ca acolo unde exista versanti 
expusi riscului de accidentare sa se vina cu masuri de protectie. 

 
Interpelarea d-nei consilier local - Moraru Beatrice, arată referitor la bugetul de 

anul trecut in valoare de 150.000 lei alocat pentru documentatiile tehnice privind 
construirea adapostului pentru cainii fara stapan, solicita o informare a executiei bugetare 
pe semestrul III, precum si stadiul in care se afla acest proiect. 

Dl. Viceprimar Rusu, spune ca a identificat un teren care apartine unui minister si 
pana la sfarsitul anului urmeaza sa demareze lucrarile de amenajare. 

 
Interpelarea d-nei consilier local - Diaconu Pamela, în legatura cu proiectele 

studiului de fezabilitate pentru toaletele ecologice din Racadau, Noua si Tractorul, unde 
urma sa fie amenajate si spatii special amenajate pentru mama si copil, intreabă care este 
stadiul acestui proiect. 

În legatura cu campusul educational de la Stupini se intereseaza daca s-a emis un 
certificat de urbanism pe str. Fundaturii. 

Întreabă ce se intampla cu solicitarea formulata in legatura cu regimul juridic al 
terenului aferent Scolii nr.8. 

Dl. Primar arata ca va trimite o informare de la Serviciul Amenajare Zone de 
Agrement, iar pentru campusul de la Stupini si pentru situatia terenului Scolii nr. 8 de la 
Directia Tehnica. 

  



 

3            Interpelările d-rei consilier local - Crivineanu Alexandra, în legatura cu Fundatia 
Monumentelor Istorice, grupul PSD, solicita efectuarea unui audit ad-hoc privind 
finantarile si activitatea fundatiei pentru anii 2021-2022. 

În legatură cu FOV-ul doreste transmiterea unui raport scris in legatura cu 
activitatile/evenimentele desfasurate. 

Cu privire la filtrele de apa pentru Ucraina si analiza calitatii apei, doreste sa stie 
care este situatia. 

În legatură cu Programul Cornul si Laptele pentru elevi intreaba care este stadiul 
derularii programului. 
            D-nul Primar va pune la dispozitie datele solicitate. 

D-nul Primar arata ca dna Nicoleta Cârjan va prezenta un raport in sedinta 
urmatoare de consiliu local. 

D-nul Primar a primit datele cu privire la analiza calitatii apei, iar Serviciul 
Voluntar a demarat procedurile de achizitie de filtre de purificare a apei, iar d-nul Emil 
Puscasu va trimite informatii referitoare la achizitia de filtre. 

D-na Viceprimar Boghiu Flavia, arată că alocarea financiara a venit de abia in 
luna august, s-a incheiat licitatia, și s-a făcut evaluarea si urmează să se incheie 
contractele , fiind făcute si demersurile necesare către Institutia Prefectului. 

 
Se supune la vot ordinea de zi inițială care cuprinde 95 de puncte din care retrase 

9, respectiv pc.6, 7, 10, 17, 33, 35, 38, 51 și 94, aceasta fiind votată cu unanimitate de 
voturi.  

Urmează depunerea jurământului de către domnul Ichim Vasile Sebastian, 
consilier local supleant validat, în cadrul Consiliului local al Municipiului Brașov. 

 
ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ 
 

 PUNCTUL 1  
       Aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 25.08.2022 
și a proceselor - verbale ale ședințelor de îndată ale Consiliului Local din 06.09.2022 și 
din 14.09.2022. 
                                                       PUNCTUL 2 
       Depunerea jurământului de către domnul Achim Vasile Sebastian, 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. 3 și 5 iar în urma 
votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
                                                       PUNCTUL 4 
           Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar cu frecvență, 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 unanimitate de voturi. 
 



 

4                                                          PUNCTUL 5 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional la Contractul de 

finanțare  nr. 48822 din 28.04.2022 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 262 din 
27.04.2022 privind aprobarea finanțării Fundației Monumentelor Istorice Brașov pe anul 
2022.    
          Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2 și 5 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu 21 voturi pentru și 5 abțineri. 
 
                                                         PUNCTUL 6 RETRAS 

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

 
                                             PUNCTUL 7 RETRAS 
Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de implementare a programului 

privind casarea autovehiculelor uzate în Municipiul Brașov. 
 

                                                               PUNCTUL 8 
Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară, pe o perioada de 10 (zece) ani, a 

suprafeței de 0,1406 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov din UP 
III Postăvarul, ua 142A (1406 m.p.) în scopul realizării obiectivului ,,Rezervorul Susai și 
Stația de reclorare Susai” în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, finanțat prin POIM 2014-
2020, proiect al cărui beneficiar este Oraşul Predeal. 
           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 9   
           Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Societății RIAL S.R.L. Brașov pentru anul 2022. 
 În plenul ședinței Consiliului Local de dl. Viceprimar Rusu Sebastian-Mihai a formulat 
următorul amendament: ”se vor elimina din buget toate majorările salariale și se vor 
menține în buget: 
- sumele reprezentând salariile tuturor angajaților până la finalul anului 2022; 
- sumele acordate salariaților prin hotărârile judecătorești devenite titluri executorii”, și 
care a fost votat cu 15 voturi pentru și 11 voturi împotrivă. 
            Proiectul de hotărâre a fost avizat nefavorabil de comisiile de specialitate nr.1, 5 
și 6 iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
                                                            PUNCTUL 10 RETRAS 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 554/2020 
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială 
Brașov, republicată. 

 
                                                   PUNCTUL 11 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
427 din 09.06.2022 privind aprobarea alocației de hrană pentru serviciile sociale furnizate 
în cadrul Direcției de Asistență Socială 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. 

 
                                                              PUNCTUL 12 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
150/2021 privind aprobarea repartizării locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, 
str. Zizinului nr. 144, republicată. 

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

 
                                                              PUNCTUL 13  

Proiect de hotărâre pentru constituirea Grupului de Lucru Local privind 
implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, la nivelul Municipiului Brașov.      
 În cadrul ședinței Comisiei de specialitate nr. 5, a fost formulat următorul 
amendament: ”grupul de lucru local care va implementa strategia Guvernului României 
de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 
la nivelul Municipiului Brașov, care va fi constituit din reprezentanți ai: Consiliului Local 
al Municipiului Brașov, respectiv 3 reprezentanți; doi membri ai Primăriei 
Brașov, (expertul local al romilor și un reprezentant al serviciilor de specialitate), restul 
componenței grupului rămânând neschimbată” și care s-a votat cu unanimitate de voturi; 
Nominalizările formulate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local sunt următoarele: 
din partea grupului PSD - d-na Stancu Raluca-Maria, propunere aprobată cu 25 voturi 
pentru și 1 abținere; din partea grupului PNL - dl. Codreanu Adrian, propunere aprobată 
cu 24 voturi pentru și 2 abțineri și din partea grupului USR - d-na viceprimar Boghiu 
Flavia-Ramona, propunere aprobată cu 25 voturi pentru și 1 abținere; 

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 14 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Dotare Centrul Servicii de 

Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Sfântul Nicolae”, finanțat prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență Componenta C13 - Reforme Sociale, Investiția I2 - 
,,Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități” și a 
cheltuielilor legate de proiect. 

 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 Hotărârii Consiliului Local nr. 640 din 
25.08.2022 privind aprobarea înființării Structurii Consultative a copiilor ,,Consiliul 
Copiilor Brașoveni”, la nivelul 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. 

 
 
 



 

6 PUNCTUL 16 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Structurii Consultative a copiilor ,,Consiliul Copiilor Brașoveni”. 
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 RETRAS 
 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 356/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice. 
 

PUNCTUL 18 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

705/2020 privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Braşov. 
Având în vedere propunerea grupului PSD formulată în plenul ședinței ordinare a 

Consiliului Local, de nominalizare a d-lui consilier local Potea Marius-Valentin, care s-a 
aprobat cu 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri; 

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 privind aprobarea protocolului de colaborare privind 
participarea Municipiului Brașov prin Direcția Administrare Infrastructură Sportivă 
Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului sportiv „Dracula Boxing Show” - 
gala de box profesionist. 

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 și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 428/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare a comerțului în piețele 
publice ale 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 21 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dotării sălilor de sport din cadrul unităților 
de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov de nivel primar, gimnazial și 
liceal, cu echipamente sportive, în vederea creșterii capacității de gestionare serviciilor de 
interes local din domeniile educației, sănătății, tineretului și sportului. 

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 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Asociației Organizația de 

Management al Destinației 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. 



 

7  
 
 
 

                                                      PUNCTUL 23  
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării evenimentului 

Magia iernii la Brașov/ Winter Magic în Brașov. 
Luând în considerare amendamentul formulat în cadrul ședinței Comisiei de 

specialitate nr. 4 de grupul PNL, respectiv conținutul art. 4, pct. 1, lit. b, din Acordul de 
Parteneriat (Anexa 5) încheiat între Media Group Services International S.R.L. și 
Municipiul Brașov, care va avea următorul cuprins: ”Promoveze Primăria Municipiului 
Brașov și Brașovul ca destinație culturală, turistică, multietnică, etc.”, votat cu 14 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă și 8 abțineri; 

Ținând cont de amendamentului formulat în plenul ședinței Consiliului Local de 
către inițiator, în sensul eliminării din Anexa nr. 1 - Program eveniment Magia iernii la 
Brașov 2022 - a evenimentului ce va urma să se desfășoare în Poiana Brașov, care s-a 
votat cu unanimitate; 

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

PUNCTUL 24 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul 

Brașov și Asociația Urban Events în vederea organizării evenimentului “Urban Farmers.” 
Proiectul de hotărâre a fost avizat nefavorabil de comisia de specialitate nr.1 și 

favorabil de Comisiile de specialitate 4, și 5 iar în urma votului proiectul a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi 
                                                                       PUNCTUL 25 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării unor evenimente 
de comemorare a 35 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov realizate de 
,,Asociația 15 Noiembrie 1987'' 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 26 

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brașov și 
Asociația Secvențe în vederea organizării şi desfășurării evenimentului ,,EXPEDIȚIA 
MANASLU 2022” în data de 16 noiembrie 2022 la Cinematograful Astra. 

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 27  

Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional cu Massif Estate S.R.L. la 
protocolul de colaborare 104/111058/15.10.2021 încheiat în baza H.C.L. nr. 550 din 
29.09.2021. 

Având în vedere amendamentele formulate în cadrul ședinței Consiliului Local de 
către inițiatorul proiectului, astfel: 



 

8 1. ”durata actului adițional va fi aceeași cu durata protocolului”, care s-a votat cu 
unanimitate; 

2. ”actul adițional va fi încheiat între Societatea UNTOLD S.R.L., S.C. MASSIF 
ESTATE S.R.L. și Primăria Municipiului Brașov”, care s-a votat cu unanimitate; 

3. ”tarifele pentru ocuparea domeniului public vor fi: 

       - pentru Festival va fi 10 % din taxa de ocupare a domeniului public aprobată prin 
H.C.L.; 
        - pentru Festination va fi 50 % din taxa de ocupare a domeniului public aprobată 
prin H.C.L., care s-a votat cu unanimitate; 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat nefavorabil de comisia de specialitate nr.1, 5 și 

7 și favorabil de Comisia de specialitate nr.4 iar în urma votului proiectul a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi 

 
PUNCTUL 28 

Proiect de hotărâre pentru ajustarea tarifelor cuprinse în Anexa nr. 1 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, 
pe raza 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 29 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de 
închiriere  nr. 91244/143 din 10.11.2017 a unui număr de 10 locuri de parcare aferente 
Pensiunii Ambient, încheiat între Municipiul Brașov și S.C. EURO-TOUR 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 30 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de 
închiriere   nr. 90662/140 din 09.11.2017 a unui număr de 16 locuri de parcare aferente 
Belfort Hotel, încheiat între Municipiul Brașov și S.C. BELFORT HOTEL COMPANY 
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 31 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de 
închiriere   nr. 153/98046 din 04.12.2017 a unui număr de 5 locuri de parcare aferente 
Pensiunii Upper House, încheiat între Municipiul Brașov și S.C. UPPER HOUSE BH 
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. 

 
 
 



 

9                                                                         PUNCTUL 32 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

realizării obiectivului de investiții “Infrastructură de garaj pentru transportul public” - 
faza PT. 

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 - RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- 
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Construire Grădiniță în cartier 
Noua”. 

PUNCTUL 34 
Proiect de hotărâre privind aprobarea 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.1,2,4 și 5 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

PUNCTUL 35 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației faza SF și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții“Construire parcare 
subterană Zona Gării Brașov și pasaje pietonale subterane Zona Gării Brașov“. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1,2,4 și 5 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
                                                                        PUNCTUL 36 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din data 
de 25.06.2021, republicată, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării 
ISU în unități de învățământ - Școala Generală nr. 6.” 

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

 
                                                                         PUNCTUL 37 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 706/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
Consiliile de Administraţie ale unităților de învăţământ preuniversitar din Municipiul 
Braşov, pentru anul școlar 2022 - 2023. 
Având în vedere propunerea formulată în plenul ședinței Consiliului Local de către 
grupul USR de înlocuire a d-lui Roșu Alexandru cu dl. Ichim Vasile-Sebastian, la 
pozițiile 6, 12, 17 și 18 din anexa la H.C.L. nr. 706/2022, care s-a aprobat cu unanimitate; 
Nominalizările formulate în plenul ședinței Consiliului Local pentru noua unitate de 
învățământ Școala Primară Româno - Finlandeză ERI Brașov - la poziția 77 din anexa la 
H.C.L. nr. 706/2022, au fost aprobate astfel: din partea grupului USR - d-na Moraru 
Beatrice-Mihaela cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 6 abțineri; din partea grupului 
PSD - d-ra Crivineanu Alexandra-Ioana cu 22 voturi pentru și 2 abțineri; din partea 
grupului PNL -  d-na Diaconu Pamela-Maria, cu 22 voturi pentru și 3 abțineri. 
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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 38 RETRAS 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 721/2005 

privind administrarea de către S.C. RIAL S.R.L. a locuinţelor aflate în proprietatea 
Municipiului Braşov. 
 
                                                                       PUNCTUL 39 

Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
777 din 22.12.2020, privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a 
unor imobile aflate în 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 40 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Contractul de asociere 
în participațiune nr. 529 din 20.12.2011, modificat prin actul adițional nr. 1/2019 și 
2/2021, încheiat între Municipiul Brașov și Societatea IPORO COM S.R.L., privind 
prelungirea duratei contractului. 

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 concesionarea directă a terenului în suprafață de 186 

m.p., situat în Brașov, B-dul Griviței, nr. 55, înscris în C.F. nr. 125786, nr. cad. 125786, 
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 42 

Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 194 din 
16.06.2005, modificat prin act adițional nr. 1/21.05.2010, act adițional nr. 2/03.08.2011, 
act adițional nr. 3/25.05.2015 și act adițional nr. 4/15.06.2020, având ca obiect 
exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în Brașov, str. Mihai Viteazu 
nr. 138, cu privire la Cabinetul Medical de Medicină de Familie Dr. Brok Roxana 
Mihaela. 

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 stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de 

Calitate a aerului trimestrul III - 2022. 
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. 
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  PUNCTUL 44 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. 
„Construire case” în Municipiul Brașov, str. Popasului nr. 1, beneficiar: Invest MC 
S.R.L: prin Popescu Mihai. 

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

PUNCTUL 45 
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii arterei de circulație din ”Aleea 

Spătarul Nicolae Milescu” în ”Aleea Maria Petrașcu”. 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5 iar în urma 

votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
                                                                       PUNCTUL 46 

Proiect de hotărâre privind acordul pentru construire lift, amenajare pod existent, 
schimbare parțială de destinație în hotel și restaurant, amplasare reclamă pe fațadă la 
imobilul situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 13, proprietatea d-nei Chitic Camelia 
Elena. 

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 47 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 684/2020 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de vânzare a spațiilor 
comerciale și de prestări de servicii conform Legii nr. 550/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Având în vedere propunerea formulată în plenul ședinței Consiliului Local de 
înlocuire a d-lui Roșu Alexandru cu dl. Cențiu Radu-Alexandru, care s-a aprobat cu 23 
voturi pentru și 2 abțineri; 

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 privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Ocolul 
Silvic al Orașului Râșnov R.A., gestionarul Fondului Cinegetic 26 Râșnov și Consiliul 
Local 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 49 

Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Brașov pentru demolarea unor 
construcții anexă situate în Brașov, str. Republicii nr. 52. 

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. 

 
                                                                      
 



 

12                                     PUNCTUL 50 
Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de servitute înscris asupra unui 

imobil situat în Brașov, zona Calea Făgărașului - Șoseaua Cristianului. 
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 RETRAS 
Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de trecere cu piciorul și auto în 

favoarea imobilului situat în Brașov, str. Mihai Eminescu nr. 28. 
 

                                                                           PUNCTUL 52 
Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 605 din 28.07.2022 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 și 6 iar în 
urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
PUNCTUL 53 

Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 713 din 25.08.2022 privind 
preluarea unui imobil situat în Brașov, str. Lungă nr. 233, 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 54 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 777 din 22.12.2020 privind 
darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a unor imobile aflate în 
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 55 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil 
situat pe teritoriul UAT Harman. 

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 privind darea în folosință temporară și gratuită în exploatare a 
postului trafo PT 5534 Pepiniera Noua către Distribuție Energie Electrică România S.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. 

 
 
 
 



 

13 PUNCTUL 57 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Regia 

Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. - gestionarul Fondului Cinegetic 18 Timiș și 
Consiliul Local 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 58 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a 
terenului înscris în C.F. nr. 175556 Brașov, nr. cad. 175556 - str. Pescărușului și a 
terenului înscris în C.F. nr. 175700, nr. cad. 175700 - str. Lebedei.  

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 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 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 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 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 neexercitarea de către Municipiul Brașov, a dreptului 
de preemțiune la cumpărarea apartamentului 8 din imobilul situat în Brașov, str. 
Mureșenilor nr. 9, înscris în C.F.   nr. 162864-C1-U7 Brașov, nr. cad. 162864-C1-U7, la 
prețul de 30.000 euro. 

 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 neexercitarea de către Municipiul Brașov, a dreptului 

de preemțiune la cumpărarea apartamentului 12 din imobilul situat în Brașov, str. Piața 
Sfatului, nr. 2, înscris în C.F. nr. 146945-C1-U7 Brașov, nr. cad. 5609/2/II/11, la prețul 
de 135.000 euro. 

 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. 

 
 



 

14 PUNCTUL 63 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov, a dreptului 

de preemțiune la cumpărarea apartamentului 16 din imobilul situat în Brașov, str. 
Castelului nr. 42 - 44, înscris în C.F. nr. 154191-C1-U40 Brașov, nr. cad. 154191-C1-
U40, la prețul de 106.000 euro. 

 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 neexercitarea de către Municipiul Brașov, a dreptului 
de preemțiune la cumpărarea apartamentului 5 din imobilul situat în Brașov, str. Diaconu 
Coresi nr. 2, înscris în C.F. nr. 133254-C1-U4 Brașov, nr. top. 5255/V, la prețul de 
83.000 euro. 

 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 neexercitarea dreptului preemțiune de către Municipiul 
Brașov, asupra cotei de 3/8 din imobilul situat în Brașov, str. Apollonia Hirscher nr. 1, 
ap. 4, înscris în C.F. nr. 136332-C1-U2 Brașov, proprietatea Statului Român. 

 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 neexercitarea de către Municipiul Brașov, a dreptului 
de preemțiune la cumpărarea apartamentului 1, din imobilul situat în Brașov, str. Bisericii 
Sf. Nicolae, nr. 18, înscris în C.F. nr. 102100-C1-U3 Brașov, nr. top. (4691/1/1-
4692/1/1)/I, la prețul de 73.000 euro. 

 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. 3 la contractul de 
concesiune nr. 229 din 20.09.2003, modificat prin act adițional nr. 1/14.09.2007 și act 
adițional nr. 2/06.06.2017 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 actelor adiționale nr. 2 la contractul de 

concesiune nr. 273 din 20.10.2003 și nr. 1 la contractul de concesiune nr. 
230/19.09.2000, având ca obiect concesionarea directă a terenurilor situate în Municipiul 



 

15 Brașov, str. Toamnei nr. 18, în suprafață de 6,80 m..p, înscris în C.F. nr. 119143 
Brașov, nr. top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/2/1/15, 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/1/1/15 și, 
respectiv, în suprafață de 3,2 m.p., înscris în C.F. nr. 114750, nr. top. 
8828/2/b/2/2/2/2/2/2/1/a, ambele 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 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de 

concesiune nr. 150 din 20.06.2006, având ca obiect concesionarea fără licitație a terenului 
în suprafață de 6,38 m.p., situat în Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 37, înscris în C.F. nr. 
174753 Brașov, nr. top. 6741/1/2/16/2 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 70 

Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public și darea în administrare 
către Serviciul Public Local de Termoficare, a investiției, aferentă serviciului de 
termoficare -”Reabilitare /deviere rețea de transport - zona Piața Dacia”. 

 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 preluarea în domeniul public și darea în administrare 
către Serviciul Public Local de Termoficare, a investiției, aferentă serviciului de 
termoficare -”Tronson de legătură PCT 5 Astra - CT 3 Astra”. 

 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 preluarea în domeniul public și darea în administrare 
către Serviciul Public Local de Termoficare, a investiției, aferentă serviciului de 
termoficare - ”Realizare branșament în zona Tractorul - Colegiul Mircea Cristea”. 

 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 preluarea în domeniul public și darea în administrare 

către Serviciul Public Local de Termoficare, a investiției, aferentă serviciului de 
termoficare - ”Lucrări de interconectare panouri solare în rețeaua de distribuție Astra 
Sud”.  

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 privind apartamentare imobil situat în Brașov, strada 

Castelului nr. 84. 
 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. 



 

16 PUNCTUL 75 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov strada Nicolae 

Titulescu nr. 26. 
 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 alipirea unor imobile situate în Braşov, strada Nucului 

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 Cibinului. 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.  
           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 Poiana Soarelui. 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 Prundului nr. 2 bis. 
 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 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov 
a imobilului strada Șirul Plăieșilor. 

 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 81 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 

imobilului strada Petofi Sandor. 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 Braşov, a 

imobilului strada Podul lui Grid. 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 



 

17 Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a 
imobilului strada Nisipului de Sus. 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 Braşov, a 
imobilului strada Perșani. 

 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 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, 

a imobilului strada Dealul Spirii. 
 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 Braşov a 
imobilului strada Traian Demetrescu. 

 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 Braşov, a 

imobilului strada Curcanilor. 
 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 Braşov, a 
imobilului strada Piatra Mare. 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 Braşov, a 
imobilului strada După Iniște - 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 90 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a 
imobilului strada Fântâniței. 

 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 Braşov, a 
imobilului strada Nisipului de Jos. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de 



 

18 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 Braşov, a 
imobilului strada Gustav Kollar. 

 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 Fântâna Roșie. 

 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 RETRAS 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a 

imobilului strada Cetinii. 
 

PUNCTUL 95 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 701/2022 

privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov 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. 

 
 Președintele ședinței – d-ra Crivineanu Alexandra, declară închise lucrările 
ședinței. 
  
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale . 

 
 
 

 
 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR  GENERAL, 

CRIVINEANU ALEXANDRA                            ADRIANA  TRANDAFIR 
 
 
  
 
     
 
 
 


