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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
LA  PROIECTUL  DE 

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

domeniului public/privat al Municipiul Braşov 
 
 

Având în vedere: 
- adresa transmisă de Poliția Locală Brasov, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu 

nr. de înregistrare 42777/2021, privind propunerile de modificare a regulamentului de desfăşurare a 
comerţului stradal pe raza Municipiului Brașov;  
           -  adresele înregistrate la Primăria Municipiului Brașov cu nr.56697/2021 şi nr. 86754/2021 
transmise de Breasla Cârciumarilor din Braşov, care conțin sugestii de optimizare a Regulamentului 
de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Brașov, 
                Urmare celor de mai sus s-a considerat necesară elaborarea unui nou regulament privind 
utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate aparţinând domeniului public/privat al 
Municipiul Braşov în care sunt incluse și prevederile celor trei Hotărâri de Consiliu Local aflate în 
vigoare respectiv H.C.L. nr. 201/2006, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a 
locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Brașov, H.C.L. nr.123/20019, 
republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul 
Brașov şi H.C.L. nr.56/2004, privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri aparţinând 
domeniului public al Municipiului Brașov, 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. 

           
 Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile 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) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, supunem spre analiză şi aprobare, Consiliului Local al Municipiului Braşov, 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de utilizare temporară a locurilor publice 
neamenajate aparţinând domeniului public/privat al Municipiul Braşov. 
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Numele şi prenumele 

 
Data 

 
Semnătura 

1.  Administrator Public Adriana MIRON   
2.  Director executiv DT Doru TELEMBECI   
3.  Şef Serviciu Alexandra ANICULĂESĂ   
4.  Consilier Juridic Iulian JOVMIR   

5.  Elaborat Sergiu 
HERESCU 
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