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Măsura 1.1.1 Data de începere Achizitionarea de mijloace de transport ecologice stadiu: realizat /nerealizat/stadiu stadiu: realizat 
/nerealizat/stadiu 

S-a finalizat achizitia unui nr. de 9 statii de
incarcare, fiind in curs proceduri de achizitie
pentru inca 7 statii in parteneriat cu MDRAP si
1 statie cu finantare din bugetul local . Se vor
achizitiona si 72 de statii de incarcare lenta
(egal cu nr. de autobuze electrice) pt.
alimentarea autobuzelor in garaj, pe timpul
noptii

111mil. credit BERD 111mil 2018 număr de autobuze E6 achiziționate din 105 contractate (30 buc/10,5m + 40 
buc./12m + 35buc./18m)

10 autobuze E6 intrate in parcul RATBV 10 autobuze E6 40 autobuze E6 55 autobuze E6 105 105 0 conform calculelor operatorului inregistrata la
PMBv cu nr.3003/2020, prin inlocuirea
autobuzelor E3, la km parcursi, s-au redus
emisiile cu cca 45% la Nox si particule,
respectiv 102.506,4 kg Nox si 2.075,5 kg
particule.Cele 105 autobuze sunt in circulatie pe
traseele RAT BV SA; Factura
nr.3954/02.04.2019 -20 buc; Factura
nr.4715/19.04.2019-35 buc; Factura cu
nr.673/18.01.2019-5 buc;Factura cu
nr.1961/14.02.2019-4 buc;Factura cu
nr.2120/18.02.2019-16 buc;Factura cu
nr.3354/20.03.2019-15 buc; 1.Contract
nr.9531/20.07.2018; Factura cu
nr.15441/21.12.2018 - 10 buc autobuze 10m -
7.945.414,66 lei

20 mil. PMBV (POR ) 2018 un număr de 25 troleibuze articulate si 10 autobuze hibrid 25+10 25+10 HCL nr.97/28.02.2019 pentru completarea HCL
nr.687/15.11.2018 privind aprobarea Studiului
de oportunitate si a indicatorilor tehnico-
economici pt.proiectul Achizitia de mijloace de
transport moderne 1. in evaluare /

78 mil. MDRAP (POR) 2018 număr troliebuze achiziționate din cele 26 contractate 26 26 In data de 01.07.2019 s-a semnat contractul de
achizitie a 26 de troleibuze cu firma "Solaris
Trollino 18" derulat de MDRAP. 1. in evaluare

62mil. MDRAP (POR) 2018 20 autobuze electrice si a statiilor de incarcare (12 autobuze articulate + 8 
autobuze solo)

12+8 12+8 MDRAP a lansat licitatia pentru achizitia de
autobuze articulate electrice de 18 m lungime-
12 buc pt Brasov 1.in evaluare

137,8 mil. AFM 
80%+PMBV 

20%; 

2018 număr autobuze electrice si hibrid achiziționate din 52 contractate (32 buc. 
electrice + 20 buc hibrid)

TOTAL 32+20 32+20 Se afla in procedura de licitatie achizitionarea a
inca. 20 de autobuze electriceS-a semnat
contractul pentru furnizarea a 32 autobuze
electrice cu firma SOR Libchavy s.r.o. din
R.Ceha cu finantare de la AFM. In procedura de
licitatie, publicat pe SICAP; 1.HCL nr.627/2018
privind aprobarea proi. si a cheltuielilor legate
de proi.''Achizitia a 32 autobuze electrice si 20
autobuze articulate electric-hibrid' prin
Programul privind imbunatatirea calitatii aerului
si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,
utilizand autovehicule mai putin poluante in
transportul public local de persoane; 2.
Contract nr.38/N/GES/din 28.12.2018 incheiat
intre AFM si Mun.BV; 3. Caiet de sarcini in
curs de elaborare

Măsura 1.1.2 Data de începere Introducerea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de transport 
public din oras cu achizitia sistemului de informare in timp real in statii

stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 
/nerealizat/stadiu 

HCL nr.734/2018, republicata, privind
acordarea de acilitati anumitor categorii de
persoane, pe mijloacele de transport public local
de calatori
-HCL nr.673/2019 privind fluidizarea traficului
ruier din centrul istoric al Municipiului Brasov
prin acordarea de facilitati elevilor, cadrelor
didactice si personalului nedidactic pe
mijloacele de transport public local de
calatori1.HCL nr.731/14.12.2018 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pt.proiectul
"Extindere sistem de management informatizat
al sistemului de transport public";
2.HCL nr.732/14.12.2018 privind aprobarea
proiectului "Extindere sistem de management
informatizat al sistemului de transport public"si
a cheltuielilor legate de proiect in vederea
finantarii acestuia in cadrul POR/2017/4/4.1/1

7 mil. PMBV (POR ) 3. CU nr.3023/2018; CU nr.3473/2018
4. Clasarea notificarii nr.18083/2018

TOTAL Proiect depus pentru finantare nerambursabila
prin POR Axa 4.1

Măsura 1.1.3 Data de începere Realizarea unui pasaj rutier suprateran in zona Garii-Coresi stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 
/nerealizat/stadiu 

1.CU nr.1563/2017

2.Decizia etapei de evaluare initiala
nr.1253/2019

3mil. PMBV In procedura de obtinere a avizului SNCFR SA
necesar continuarii procedurii de obtinere a
acordului de mediu

TOTAL
Măsura 1.1.4 Data de începere Cai noi de acces;Amenajare drum de legatura stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 

/nerealizat/stadiu 
1.CU nr.288/2019 obtinere AC pt. modernizare
str. Cucului prin racordare la sos.Cristianului si
DN 73; CU nr.50/2018 obtinere AC
pt.modernizare strada - str.Cucului pe sectoare
de drum
2. SF in curs de elaborare -str.Cucului

2mil. PMBV 3.SF in curs de actualizare - str.Caramidariei
HCL nr. 94/28.02.2019 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul
Modernizare strazi-strada Cucului (5864 m)

TOTAL S-au emis autorizatii de construire pentru strazi
in zona noua a cartierului Tractorul, respectiv
I.C.Bratianu -1365 m lungime; Stefan Baciu -
1440 m ; Ioan Ursu - 519 m; Emanoil Bernfeld -
1745 m;  str.1 Decembrie 1918;

Măsura 1.1.5 Data de începere Implementarea sistemului de sensuri unice stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 
/nerealizat/stadiu 

0,2mil. PMBV (POR )

TOTAL
Măsura 1.1.6 Data de începere Amplasarea terminalului intermodal in zona GaraCF Brasov stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 

/nerealizat/stadiu 
1. HCL nr.742/2018 privind aprobarea studiului
de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul ''Terminal transport
urban Gara Brasov'

Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de 
trafic

2018 2022 PMBV

Gestionarea traficului prin realizarea inelului interior 2018 2022 PMBV km/an

La nivelul cartierelor Astra, Florilor-Craiter, Tractorul, Bartolomeu si 
Bartolomeu Nord

Gestionarea traficului prin realizarea de căi noi de acces 2018 2022 PMBV km/an

Municipiul Brasov;  Brasov-Cristian (str.Cucului);  Brasov-Poiana Brasov 
(din str. Caramidariei)

Gestionarea traficului prin realizarea unui pasaj rutier suprateran 2018 2022 PMBV

Construire pasaj rutier, acces in cartierul Tractorul din b-dul Garii

Promovarea transportului public prin introducerea unui sistem de 
informare în timp real cu privire la serviciile de transport public, 

serviciului eTickting

2018 2022 PMBV nr.calatorii/an

Extinderea pe verticala si orizontala a sistemelor informatice pentru 
transportul public

Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic  prin 
punerea în circulaţie a autobuzelor electrice, autobuzelor electric 

hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor, a 
autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic/alternativ sau 

orice alte surse de propulsie ecologice.

2018 2022 PMBV; 
RAT BV

nr. 
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2,3 mil. PMBV (POR ) 2. HCL nr.743/2018 privind aprobarea
proiectului 'Terminal transport urban Gara
Brasov in vederea finantarii prin
POR/2017/4/4.1/1 
3. CU nr.1555/2018 
4. Clasarea notificarii nr.16213/2018

TOTAL (proiectul este in curs de evaluare, etapa a 2-
a)5. Proiect depus pentru finantare
nerambursabila prin POR Axa 4.1

Măsura 1.1.7 Data de începere Introducerea restrictiilor de incarcare/descarcare marfuri in zone ale 
orasului

stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 
/nerealizat/stadiu 

1. HCL nr.228/2018 privind modificarea si
completarea HCL nr.243/2005 privind
aprobarea Regulamentului privind eliberarea si
folosirea permiselor de Libera Trecere pentru
circulatia pe strazile din Municipiul Brasov,
republicata

4490 permise LT zilnice 1797 permise LT 4490 permise  3417 perm   14194 in anul 2019 s-au eliberat 1045 autorizatii -
Permise de liberă tecere periodice (lunare,
trimestriale, semestriale şi anuale), respectiv
14194 autorizatii - Permise LT zilnice.
- HCL nr.329/2019 privind aprobarea
Regulamentului privind efectuarea serviciilor
speciale de transport calatori in UAT
Municipiul Brasov (taxarea opririlor in statii in
functie de categoria de emisii a autovehiculului)
-HCL nr.606/2019 pentru aprobarea
programului pilot transport gratuit scolar
elevilor din ciclul primar in zona centrului
istoric.

0 560 permise LT periodice272 permise LT p91 permise LT 122 permis   1045
2. HCL nr.329/2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind efectuarea serviciilor
speciale de transport calatori in UAT-
Municipiul Brasov

TOTAL 3. HCL nr.606/2019 pentru aprobarea
programului pilot transport scolar gratuit
elevilor din ciclul primar in zona centrului
istoric

Măsura 1.1.8 Data de începere Echipare trecerei pentru pietoni cu butoane de comanda si 
eficientizarea celor existente

stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 
/nerealizat/stadiu 

Proiect depus pentru finantare nerambursabila
prin POR Axa 4.1
1.HCL nr.729/14.12.2018 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul 'Sistem
centralizat de monitorizare si control al
traficului in Municipiul Brasov'

0,06mil
.

PMBV 2.HCL nr.730/14.12.2018 privind aprobarea
proiectului "Sistem centralizat de monitorizare
si control al traficului in Municipiul Brasov'"si a
cheltuielilor legate de proiect in vederea
finantarii acestuia in cadrul POR/2017/4/4.1/1
3. CU nr.3278/2018

TOTAL 4. Clasarea notificarii nr.18580/2018
Măsura 1.1.9 Data de începere Realizare infrastructura integrata pentru ciclism stadiu: realizat/nerealizat/stadiu realizare stadiu: realizat 

/nerealizat/stadiu 
1. HCL nr.736/2018; HCL nr.737/2018; CU
nr.2083/2018; Clasarea notifcarii
nr.16217/2018; proiect depus pt finantare prin
POR/2017/4/4.1/1

2,4mil PMBV (POR ) Proiect depus pentru finantare nerambursabila
prin POR Axa 4.1
1. HCL nr.786/2018; HCL nr.787/2018; CU
nr.2115/2018; Clasarea notificarii
nr.16215/2018

TOTAL Proiect depus pentru finantare nerambursabila
prin POR Axa 4.1

Măsura 1.1.10 Data de începere Gestionarea traficului prin realizarea de facilitati park&ride stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 
/nerealizat/stadiu 

1. HCL nr.740/14.12.2018

2. HCL nr.741/14.12.2018
25mil. PMBV (POR ) 3. CU nr.1081/2018

4. Decizia etapei de evaluare initiala
nr.533/2018; Proiect depus pentru finantare
nerambursabila prin POR Axa 4.1

TOTAL 85 locuri HCL nr.99/28.02.2019 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a
parcarilor park and ride , special amenajate in
terminalele RATBV SA (Poienelor, Saturn, Triaj si
Rulmentul)

Măsura 1.1.11 Data de începere Sistem de orientare si sistem de afisare mesaje variabile stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 
/nerealizat/stadiu 

0,05mil PMBV (POR )

TOTAL
Măsura 1.1.12 Data de începere Crestere taxa parcare in zona centrala stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 

/nerealizat/stadiu 

0

TOTAL
Măsura 1.1.13 Data de începere Reabilitare sistem de incalzire centralizata in Municipiul Brasov prin 

inlocuirea retelei de distributie a agentului termic
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 

/nerealizat/stadiu 

17,2 mil 7mil PMBV() 3150 m 3080 m 1466 m 7696 m finalizat, 
1466 m; 4546 

m

HCL nr.450/2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenţi relizării
obiectivului de investiţii Reabilitarea reţelelor
de transport şi distribuşie energie termică în
zona rezidenţială Tractorul din Braşov. Proiect 
cofinanţat prin Programul de Cooperare
Elvetian-Român. Contract de executie lucrari
nr.249/72726/24.08.2018

1,3 mil. HCL nr.185/2019 pentru aprobarea proiectului
si a cheltuielilor legate de proiectul"Pompe de
circulatie cu convertizor, retea de transport
Nord" prin programul Termoficare 2006-2020
caldura si confort; obiective: legatura PCT5
Astra-CT3 Astra
                  Montare panouri solare PCT5 Astra

Racordare Colegiul national Grigore
Moisil Bv
Reducere emisii poluanti NOx 1,4697 t/an;
PM10 1,4697 t/an; 

TOTAL
Măsura 1.1.14 Data de începere Sustinerea PF si PJ doritoare pentru bransarea la sistemul centralizat 

de distributie a agentului termic
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 

/nerealizat/stadiu 
Sprijinirea persoanelor fizice şi juridice pentru a se branşa la 

sistemul centralizat de distribuţie a agentului termic
2018 2022 PMBV nr./an

Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal şi 
dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de 

poluanţi

2018 2022 PMBV km/an

Reabilitarea retelelor de transport si distributie energie termica in zona 
rezidenţială Tractorul din Braşov (lungime totală 7,696 km)

Gestionarea traficului prin creşterea taxei de parcare în zona 
centrală

2018 2022 PMBV

HCL aprobat

Imbunătăţirea accesului autovehiculelor la locurile de parcare 2018 2022 PMBV 

Terminal parcare in Poiana Brasov

Gestionarea traficului prin realizarea de facilităţi park&ride 2018 2022 PMBV nr. locuri/an

Amenajarea de spatii de parcare publica in afara carosabilului. 
Suplimentarea ofertelor park&ride., Construirea unei structuri de tip 

park&ride (cca 700 locuri auto) in zona de vest a municipiului 
(Bartolomeu). Aplicarea masurii este prevazuta a se implementa la nivelul 

cartierelor Centrul Vechi si Bartolomeu

Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de trasnport cu 
bicicleta 

2018 2022 PMBV km/an

Traseu 1 - Terminal Poienelor, str.Poienelor,bdul Saturn, str.Minerva, 
str.Crinului, str.Harmanului, bdul Garii, bdul Victoriei, str.M.Kogalniceanu, 

Camera de Comert si Industrie

Traseu 2 - Terminal RAT Poienelor, str.Poienelor, str.Carpatilor, 
str.V.Alecsandri, str.Tampei, bdul Valea Cetatii, zona La Iepure

Gestionarea traficului prin modificarea timpilor de semnalizare la 
intersecții si echiparea cu butoane de comanda a trecerilor de 

pietoni

2018 2022 PMBV nr.

Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul 
Brasov

Gestionarea traficului prin introducerea de restricții 2018 2022 PMBV nr./an 

Accesul autovehiculelor in zonele cu restrictii numai in baza autorizatiilor 
emise de primarie (permis de libera trecere)

       

Realizare terminal intermodal de trafic (proiect Terminal transport urban 
Gara Brasov)



S-au racordat la SACET – Bazin olimpic Brasov
- Sala sporturilor

Brasov
- Liceul cu program

sportiv
- DASBv-Camin

persoane fara adapost
Conform datelor furnizate de catre SPLT se
reduc emisiile de NOx cu 1,499 t/an, PM10 cu
1,499t/an, 

1,2mil. PMBV

TOTAL
Măsura 1.1.15 Data de începere Reabilitarea termica a cladirilor stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 

/nerealizat/stadiu 
1.HCL nr.633/2018 - cota de contributie
aferente finantarii executarii lucrarilor de
interventie privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte; 2.Lucrari in
functie de alocatiile bugetare

2mil. PMBV 2.HCL nr.746/14.12.2018 aprobarea
documentatiei si indicatorilor tehnico-
economici aferenti realizarii obiectivului de
investitii"Reabilitare si modernizare Colegiul
Tehnic Maria Baiulescu"; HCL
nr.747/14.12.2018 privind aprobarea proiectului
si a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitare
si modernizare Colegiul Tehnic Maria
Baiulescu"; Proiect de pus pentru finantare POR
Contract de finanţare încheiat nr.
5001/19.12.2019 pentru Reabilitare Colegiu
Tehnic Maria Baiulescu (POR)
HCL nr.96/28.02.2019 privind modificarea
HCL nr.748/14.12.2018 prin care s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici aferenti realizarii
obiectivului de investitii "Eficientizarea
energetica a cladirilor din Municipiul Brasov-
Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A"; 3.HCL
nr.748/14.12.2018 privind aprobarea
documentatiei si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti realizarii obiectivului de
investitii "Eficientizarea energetica a cladirilor
din Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic
Transilvania-Corp A"; Proiect în stadiul
precontractual privind Eficientizarea energetică
a Colegiului Tehnic Transilvania (POR)

TOTAL HCL nr.101/28.02.2019 pentru modificarea
HCL nr.51/26.01.2018 pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenti
realizarii obiectivului de investitii Eficientizare
energetica a cladirilor Inspectoratului pentru
Situatii de Urgenta Brasov, strada Mihai
Viteazul nr.11

Măsura 1.1.16 Data de începere Cresterea suprafetei spatiilor verzi si gestionarea corespunzatoare a 
celor existente

stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 
/nerealizat/stadiu 

PMBV 1240 mp extindere                       In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat
suma de 2.319.437,62 lei pentru servicii de
amenajare si intretinere a zonelor verzi si s-a
achizitionat material dendrofloricol in valoare
de 417.798,79 lei; In perioada 01.01.2019 -
31.03.2019 s-a alocat suma de 1.134.999,96 lei
pentru servicii de amenajare si intretinere a
zonelor verzi 

6mil. PNDR S-a demarat procedura de achizitie pentru
servicii de consultanta in elaborareaTemei de
proiectare si a Caietului de sarcini pentru
Strategia Spatii Verzi in municipiul Brasov

RPLPK HCL nr.685/2018 pentru modificarea si
completarea HCL nr.153/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea normelor
locale unitare de protectie a spatiilor verzi,
organizarea, dezvoltarea si intretinerea acestora
pe teritoriul Mun.Bv

TOTAL S-a demarat procedura de elaborare a
documentatiei (DALI) pentru proiectul de
reamenajare si transformare a zonei Modarom-
Star (carosabil, parcari) in zona pietonala,
padure urbana cu arbori de talie mare, care vor
fi plantati gata crescuti, completata cu un sir de
arbori pe str.Postavarului

Măsura 1.1.17 Data de începere Aspirarea carosabilului si spalarea acestuia stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 
/nerealizat/stadiu 

HCL nr.149/2017 s-a aprobat un nou
Regulament de salubrizare si reszapezire al
municipiului Brasov; conform art.66 alin.(4)
este interzisa folosirea nisipului in actiunile de
deszapezire a cailor publice din municipiu

0,9mil. PMBV 5.056.314 mp Maturat 
mecanizat

19.759.208 mp-M                25.809.224 mp          7.532.490 m   58157236m   In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat
suma de 475.035,8 lei pentru aceste lucrari. In
perioada 01.07.2019 - 31.12.2019 s-a alocat
suma de 71290,57 lei pentru aceste lucrari

TOTAL
Măsura 1.1.18 Data de începere Implementare solutie tren metropolitan in municipiul Brasov stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 

/nerealizat/stadiu 

50mil. PMBV (POR )

TOTAL
Măsura 1.1.19 Data de începere Reglementare in noul PUG stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări stadiu: realizat 

/nerealizat/stadiu 
s-au demarat procedurile de actualizare a PUG în
care urmeaza să se prevadă obligativitatea ca în
cazul locuinṭelor colective sau ansambluri
imobiliare, acestea să fie deservite, ca sursă de
caldură, de centrale de bloc sau de cvartal.

PMBV

TOTAL
Măsura 1.1.´20 Data de începere Amenajarea de benzi dedicate transportului public nr. km de bandă unică realizata stadiu: realizat 

/nerealizat/stadiu 
4,5mil. PMBv (POR) 1. HCL nr.738/14.12.2018 privind aprobarea

studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici pt proiectul "Amenajare
benzi dedicate transportului public in
Municipiul Brasov si trotuare adiacente"

Promovarea transportului public prin crearea de benzi dedicate 
transportului public

2018 2022 PMBV km/an

Traseu propus - Terminal Poienelor-calea Bucuresti-str.Toamnei-
bd.M.Kogalniceanu-bd.Victoriei-str.I.Maniu-str.N.Iorga-str.Lunga-calea 
Fagarasului-Terminal Stadionul Municipal-str.Lunga-bd.Eroilor-bd.15 

Noiembrie-calea Bucuresti-bd.Victoriei-Terminal Gara

Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi 
imobiliare

2018 2022 PMBv nr./an 

In noul PUG sa se prevada obligativitatea ca in cazul locuintelor colective 
sau ansambluri imobiliare, acestea sa fie deservite,  ca sursa de caldura, de 

centrale de bloc sau de cvartal

Tren metropolitan 2018 2022 PMBV; 
CFR

nr.calatori/an

Triaj Harman-Gara Brasov-Stupini; Triaj Harman-Gara Brasov-Bartolomeu-
Lustic; Triaj Harman-Cartier Florilor-Darste

Creşterea eficienţei salubrizării urbane-salubrizarea străzilor 2018 2022 PMBV km/an

Lungime strazi

Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi şi gestiunea celor existente 2018 2022 PMBV mp/an

Amenajare si intretinere spatii verzi.

Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor 2018 2022 PMBV nr./an

Colegiul Tehnic Maria Baiulescu; Colegiul Tehnic Transilvania; 
Eficientizare energetica a cladirilor Inspectoratului pentru Situatii de 

Urgenta Brasov, strada Mihai Viteazul nr.11

          
      



2. HCL nr.739/14.12.2018 privind aprobarea
proiectului "Amenajare benzi dedicate
transportului public in Municipiul Brasov si
trotuare adiacente" si a cheltuielilor legate de
proiect
3.CU nr.1345/2018

TOTAL S-a semnat contractul de finantare in luna
decembrie 2019-Contract de finanţare nr.
5019/23.12.2019 proiect Amenajare benzi
dedicate transportului public in Municipiul
Brasov şi trotuare adiacente (POR Axa
1)Proiect depus pentru finantare
nerambursabila prin POR Axa 4.1
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