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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
pentru aprobarea Regulamentului de utilizare temporară a locurilor publice neamenajate 

aparţinând domeniului public / privat al Municipiul Braşov 
 

                
Luând în considerare prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr.99/2000, republicată, privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.  
              Având în vedere prevederile art. 64 alin. (5) din Legea nr. 24 din 2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, H.C.L. nr. 123/2009, republicată, 
privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov,  H.C.L. nr. 
201/2006 privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului 
public al Municipiului Braşov și H.C.L. nr. 56/2004 privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri 
aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, pe o perioadă de maxim 30 de zile, persoanelor 
juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori servicii 
publice   
 În temeiul art.106 alin.(3), art.129 alin.(1), alin (14), art.139 alin.(1), art.154 alin (1), alin (2), 
art. 196 alin.(1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de utilizare temporară a locurilor publice neamenajate aparţinând 
domeniului public / privat al Municipiului Braşov conform Anexei 4, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 201/2006, republicată, privind 
aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al 
Municipiului Braşov, H.C.L. nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de 
desfăşurare a comerţului stradal în Municipiului Braşov şi H.C.L. nr.56/2004, privind darea în 
folosinţă gratuită a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, pe o perioadă 
de maxim 30 de zile, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere 
sau de utilitate publică ori servicii publice, își încetează aplicabilitatea. 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial 
va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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