


Achizitionarea de mijloace de transport ecologice
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

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

105 0 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

un număr de 25 troleibuze articulate si 10 autobuze hibrid postarea in 
SEAP a 2 
proceduri 
distincte in 
vederea 
achizitionarii 
a 25 
troleibuze 
electrice si 
10 autobuze 
hibrid 
electrice cu 
fianantare 
prin POR 
2014-2020

proceduri de 
achizitie in curs 
de derulare

S-a semnat 
contractul de 
achizitie pentru 
25 de troleibuze, 
in curs de 
finalizare 
procedura pentru 
achizitia a 10 
autobuze hibrid

În data de 
18.02.2021 s-a 
semnat contractul 
pentru  achizitia a 
10 autobuze 
hibrid 

S-a realizat 
instruirea 
soferilor de la 
RAT Bv pentru 
conducerea 
autobuzelor 
marca Mercedes

Au fost livrate si 
puse in circulatie 

10 autobuze 
hibrid electrice si 
25 de troleibuze 

25+10 25+10

conform adresei RAT Brașov nr.3088 din 10.01.2022 au fost 
achiziționate  și puse în funcțiune 51 troleibuze, 60 autobuze 

electrice, 10 autobuze hibrid și 105 autobuze Euro 6.  Conform 
adresei RAT Brașov nr. .3088 din 10.01.2022   s-au redus 

emisiile cu 379.5 t NOx  și 44,4 t PM 10, fiind calculat pentru 
perioada 2019-2021, perioadă în care au fost achiziționate 

vehiculele. RAT BV a realizat o determinare a acestori valori în 
funcție de numărul de Km parcurși până în prezent de noile 

vehicule achiziționate, ipoteza de calcul fiind ca noile vehicule 
achiziționate au înlocuit autobuzele vechi Euro 3.

număr troliebuze achiziționate din cele 26 contractate

au fost livrate 
primele 5 
troleibuze

au fost livrate 21 
de troleibuze

Au fost efectuați 
322.501 km cu 
troleibuzele 
achiziționate în 
cadrul acestui 
proiect

In trim. III 2021 
au fost efectuati 
297051 km cu 
troleibuzele 
achizitionate in 
cadrul acestui 
proiect

Au fost livrate 
toate cele 26 
troleibuze

26 0

In data de 01.07.2019 s-a semnat contractul de achizitie a 26 de 
troleibuze cu firma "Solaris Trollino 18" derulat de MDRAP.  
Conform, adresei RATBV inregistrata la PMBv cu nr. 
35778/05.04.2021, pentru proiectul de achiziție a 26 troleibuze 
articulate, finanțate prin POR, achiziție MDRAP-2020, în trim.I -anul 
2021, s-au efectuat 305512 km, s-a economisit- 61005 kg combustibil 
, s-au redus emisiile pentru NOx  -3599 kg și PM -72 kg .

20 autobuze electrice si a statiilor de incarcare (12 autobuze articulate + 8 autobuze 
solo) A fost semnat 

contractul de 
furnizare, cu 
Anadolu 
Automobile Rom 
SRL,   pentru cele 
8 autobuze 
electrice cu 
lungimea de 12 m.

Au fost livrate 2 
autobuze 
electrice de 12 m 
lungime în cadrul 
contractului nr. 
225/69184/20.07.
2020

S-a finalizat 
livrarea lotului de 
8 autobuze 
electrice de 12m 
lungime, in 
cadrul 
contractului nr. 
225/69184/20.07.
2020

Au fost livrate 8 
autobuze 
electrice de 12 m, 
8 stații de 
încărcare lentă, 3 
stații de încarcare 
rapidă

12+8 12+8 Contract nr. 225/69184/20.07.2020 pentru furnizarea 8
autobuze electrice de 12 m , 8 statii de incarcare lenta si 3 statii
de incarcare rapida. MDRAP a lansat licitatia pentru achizitia de
autobuze articulate electrice de 18 m lungime-12 buc pt Brasov 

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

Au fost livrate 
un numar de 8 
autobuze 
electrice din 
cele 32 
contractate 
prin contractul 
de furnizare 
incheiat cu 
SOR Libchavy 
spol s.r.o.

Au fost livrate 
urmatoarele  8 
autobuze electrice 
din cele 32 
contractate prin 
contractul de 
furnizare incheiat 
cu SOR Libchavy 
spol s.r.o.; In luna 
decembrie  au fost 
livrate 8 autobuze 
electrice.

Au fost livrate 32 
autobuze 
electrice in cadrul  
 contractului 
nr.202/29.07.2019 
 Au fost  livrate 5 
autobuz e 
electrice in cadrul  
 contractului nr. 
175/25.05.2020

Au fost livrate 5 
autobuze 
electrice de 8 m 
și 8 autobuze de 
12 m lungime în 
cadrul 
contractului nr. 
175/25.05.2020. 
In trim. II ,anul 
2021 au fost 
efectuați 424.976 
km cu autobuzele 
electrice intrate 
în circulație în 
cadrul acestui 
proiect.

S-a finalizat 
livrarea tuturor 
autobuzelor 
electrice. In 
trimestrul III 
2021 autobuzele  
electrice au 
efectuat 403889 
km pe traseele 
din Municipiul 
Brasov

Au fost livrate 
toate cele 
52(32+20) de 
autobuze 
electrice, 52 stații 
de încarcare lente 
și 10 stații de 
încărcare rapidă

32+20

15

 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.  Procedurile de licita

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

Anexa la HCL nr. 66/27.01.2022

2020 2021

Numărul măsurii, în plan

Măsura 1.1.1

Trim.1 Trim IV

alte informații

Trim IV

Măsura

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.

Acțiunea 

Unitate de 
masura 
indicator

nr. 

Trim. II Trim III Trim I Trim II

Prevăzut a 
se realiza

Rămas de 
realizat

Trim III



2020 2021

Numărul măsurii, în plan

Trim.1 Trim IV

alte informații

Trim IV

Măsura Acțiunea 

Unitate de 
masura 
indicator

Trim. II Trim III Trim I Trim II

Prevăzut a 
se realiza

Rămas de 
realizat

Trim III

In 
27.05.2020 s-

a semnat 
contractul de 

finantare 
pentru 

proiectul 
,,Extindere 
sistem de 

management 
Informatizatal 

 sistemului 
de transport 

public"

In 9 sep. 2020 s-
a semnat 

contractul pentru 
Servicii de 

Informare si 
publicitate 

Ctr.285/89018/09
.09.2020

In 8 dec. 2020 s-a 
semnat contractul 
pentru Servicii de 
Audit financiar 

Ctr.379/124519/08
.12.2020

In 11 mai 2021 s-
a semnat 

contractul pentru 
Servicii de 
consultanta 

pentru 
managementul 
proiectului Ctr. 

Nr. 
138/49788/11.05.

2021.

1. HCL nr.734/2018, republicata, privind acordarea de facilitati 
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.HCLnr.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

3. CU nr.3023/2018; CU nr.3473/2018
4. Clasarea notificarii nr.18083/2018
Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa

4.1

Realizarea unui pasaj rutier suprateran in zona Garii-Coresi

S-a obtinut 
avizul SNCFR si 
avizul de mediu

S-a obtinut avizul 
SNCFR si avizul 
de mediu, SF in 
curs de elaborare

S-a finalizat SF 
ul care este in 

analiza

S-a receptionat 
SF -ul si s-a 

supus dezbaterii 
publice.

A avut loc 
dezbaterea publica 1.CU nr.1563/2017

2.Decizia etapei de evaluare initiala nr.1253/2019
In procedura de obtinere a avizului SNCFR SA necesar
continuarii procedurii de obtinere a acordului de mediu

Cai noi de acces;Amenajare drum de legatura

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 elaborat -str.Cucului
 SF actualizat- 
strada Cucului

3. SF - modernizare str. Cucului- racordare Soseaua Cristianului 
si DN 73
4.SF  actualizat - 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)

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;

Implementarea sistemului de sensuri unice
s-au realizat 15 km sensuri unice cu scopul fluidizarii traficului,
reducerea timpilor de asteptare si a noxelor in cartierele
Bartolomeu, Bartolomeu Nord, Tractorul, Astra, Florilor-Craiter

s-a reabilitat si sistematizat 10 km din strazile din Tractorul nr. 6 

Măsura 1.1.2

Măsura 1.1.3

Măsura 1.1.4

Studiul de 
Fezabilitate este 
finalizat pentru 
strada Cucului - 

au loc procese de 
expropriere; 
Drumul de 

legatură strada 
Cărămidăriei - 
Poiana Braşov 
este în curs de 

actualizare, 
Conform Deciziei 
etapei de evaluare 

initiala 
nr.155/07.07.2021
, APM BRASOV 

a decis ca 
proiectul necesita 

efectuarea 
evaluarii 

impactului asupra 
mediului fara 

efectuarea 
evaluarii 

impactului asupra 
corpurilor de apa 
si fara evaluare 

adecvata.  

Promovarea transportului public prin 
introducerea unui sistem de informare în 

timp real cu privire la serviciile de 
transport public, serviciului eTickting

Gestionarea traficului prin realizarea unui 
pasaj rutier suprateran

Gestionarea traficului prin realizarea de 
căi noi de acces

Extindere Sistem de Management Informatizat al Sistemului de Transport Public,  CS 127412

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

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

nr.calatorii/an

km/an

SF Modernizare 
străzi  - str. 

Cucului -
Finalizat; SF 
Modernizare 
străzi -strada 

Cucului - 
racordare la 

Soseaua 
Cristianului și 

DN 73 - finalizat; 
Actualizare SF 

Drum de legătură 
str. Cărămidăriei- 
Drumul Poienii - 

în derulare 



2020 2021

Numărul măsurii, în plan

Trim.1 Trim IV

alte informații

Trim IV

Măsura Acțiunea 

Unitate de 
masura 
indicator

Trim. II Trim III Trim I Trim II

Prevăzut a 
se realiza

Rămas de 
realizat

Trim III

Amplasarea terminalului intermodal in zona GaraCF Brasov

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

8.05.2020 s-a 
semnat 
contract de 
finantare 
pentru 
proiectul 
"Terminal 
transport 
urban Gara 

2. HCL nr.743/2018 privind aprobarea proiectului 'Terminal
transport urban Gara Brasov in vederea finantarii prin
POR/2017/4/4.1/1 

Este 
demarata 
procedura in 
vederea 
intocmirii 
proiectului 
tehnic.

Este demarata 
procedura in 
vederea 
intocmirii 
proiectului 
tehnic.

S-a semnat 
contractul de 
proiectare si s-a 
dat ordin de 
incepere a 
serviciillor de 
proiectare pentru 
5 luni

Este in curs de 
derulare  
elaborarea 
proiectului tehnic

Este în curs de 
derulare 
elaborarea 
proiectului tehnic

S-a intocmit 
DTAC

A fost emisa 
Autorizatia de 
construire si s-a dat 
ordin de incepere a 
serviciilor de 
proiectare incepand 
cu data de 
25.11.2021 cu 
termen de finalizare 
de 2 luni

3. CU nr.1555/2018 

4. Clasarea notificarii nr.16213/2018

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

Introducerea restrictiilor de incarcare/descarcare marfuri in zone ale orasului

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

9113 permise LT 
zilnice

8080 permise LT 
zilnice

8874 permise LT 
zilnice

6150  permise LT 
zilnice, 60 
Permise de libera 
trecere lunare

7277 permise LT 
zilnice,14 
permise LT, cu 
frecventa lunara - 
anuala, pe 
cartonase

8420  permise LT 
zilnice, 10 
permise LT, cu 
frecventa lunara - 
anuala, pe 
cartonase, au fost 
înregistrate pe 
platforma on line 
un numar de 
6762 de solicitari 
de permise LT

 S-au eliberat 1862 
Permise de Liberă 
Trecere Periodice 
zilnice, 13 permise 
de liberă trecere pe 
cartonașe lunare, 
au fost înregistrate 
pe platforma on 
line un număr de 
7684 solicitări de 
permise LT

 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.

192 permise LT periodice
2. HCL nr.329/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind
efectuarea serviciilor speciale de transport calatori in UAT-
Municipiul Brasov
3. HCL nr.606/2019 pentru aprobarea programului pilot
transport scolar gratuit elevilor din ciclul primar in zona
centrului istoric

Echipare trecerei pentru pietoni cu butoane de comanda si eficientizarea celor existente                                                     
Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa

4.1

Măsura 1.1.5

Măsura 1.1.6

Măsura 1.1.7

Gestionarea traficului prin realizarea 
inelului interior

Gestionarea traficului prin realizarea 
terminalelor intermodale de trafic

Gestionarea traficului prin introducerea de 
restricții

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

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

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

km/an

nr./an 

S-au reabilitat un 
număr de 6 

sensuri giratorii  ( 
intersecțiile str. 

A. Vlaicu -
Griviței, A. 
Vlaicu -13 

Decembrie, Gării 
- Victoriei, Gării - 
 Hărmanului, Al. 

Vlahuță- 
Zizinului - Saturn)

S-a reabilitat B-
dul Al. Vlahuță 

(L=850 m).



2020 2021

Numărul măsurii, în plan

Trim.1 Trim IV

alte informații

Trim IV

Măsura Acțiunea 

Unitate de 
masura 
indicator

Trim. II Trim III Trim I Trim II

Prevăzut a 
se realiza

Rămas de 
realizat

Trim III

 Achiziționarea 
serviciilor de 
informare și 
publicitate - 
FINALIZATĂ.       
   S-a semnat 
contractul de 
achiziție 
nr.240/74229/ 
31.07.2020

Achiziționarea 
serviciilor 
elaborare a 
documentațiilor 
de achiziție  - 
FINALIZATĂ.      
  S-a semnat 
contractul  de 
achiziție nr. 
260/79872/ 
14.08.2020  - 
166/ 01.09.2020  

Achiziționarea 
serviciilor de 
audit - 
FINALIZATĂ - 
S-a semnat 
contractul de 
achiziție 
nr.310/94649/ 
22.09.2020

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
4. Clasarea notificarii nr.18580/2018

Realizare infrastructura integrata pentru ciclism 

incheiat contract de finantare pe POR axa prioritara 4 a
Programului REGIO 2014-2020 nr 5156/09.03.2020 pentru
obiectivul Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal 
si ciclismcu facilitati complementare-Traseul 1; contract nr
5154/09.03.2020 pentru obiectivul Realizare infrastructura
integrata pentru trafic pietonal si ciclismcu facilitati
complementare-Traseul 2

in curs de 
finalizare 
procedura 

pentru 
achizitia 

serviciilor de 
elaborare a 
proiectelor 

tehnice 

In curs de 
elaborare proiect 

tehnic

S-a depus cerere 
pentru emiterea 
Autorizatiei de 

construire

Autorizatie de 
construire in curs 

de elaborare

In curs de 
elaborare PT

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

Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa
4.1

In curs de 
elaborare proiect 

tehnic

S-a depus cerere 
pentru emiterea 
Autorizatiei de 

construire

S-a obtinut 
Autorizatia de 

construire si s-a 
dar ordin pentru 

elaborare PT

In curs de 
elaborare PT

1. HCL nr.786/2018; HCL nr.787/2018; CU nr.2115/2018;
Clasarea notificarii nr.16215/2018

Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa
4.1

Gestionarea traficului prin realizarea de facilitati park&ride

incheiat contract 
de finantare prin 
POR axa 4, a 
programului 
REGIO 2014-
2020 nr 
5159/09.03.2020 
pentru obiectivul 
Park and Ride 
Bartolomeu

1. HCL nr.740/14.12.2018

in curs de 
finalizare 
procedura in 
vederea 
elaborarii 
proiectului 
tehnic pentru 
zona 

procedura in 
derulare pentru 
contractarea 
serviciilor de 
intocmire proiect 
tehnic

In curs de 
finalizare 
procedura pentru 
incheierea 
contractului de 
proiectare

S-a incheiat 
contractul de 
proiectare faza 
PT si este in curs 
de elaborare 
proiectul tehnic

In curs de 
elaborare PT

s-a întocmit
DTAC si se
asteapta emiterea
autorizatiei de
construire.

2. HCL nr.741/14.12.2018

3. CU nr.1081/2018

Măsura 1.1.8

Măsura 1.1.9

Măsura 1.1.10

Gestionarea traficului prin modificarea 
timpilor de semnalizare la intersecții si 

echiparea cu butoane de comanda a 
trecerilor de pietoni

Gestionarea traficului prin extinderea 
sistemului de trasnport cu bicicleta 

Gestionarea traficului prin realizarea de 
facilităţi park&ride

„Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov”, CS 
127411

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

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

nr.

km/an

nr. locuri/an

Încheiat contract 
de finantare prin 

POR - axa 
prioritara 4, a 
programului 
REGIO 2014-

2020, nr. 
5167/09.03.2020 

pentru Sistem 
centralizat de 

monitorizare si 
control al 

traficului in 
municipiul Brasov

Achiziționarea 
serviciilor de 

management de 
proiect – 

FINALIZATĂ.  S-
a semnat 

contractul de 
achiziție nr. 
396/128264/ 
16.12.2020

În luna 02.2021 
se demarează 

achiziția - 
licitatie deschisă, 
pentru Proiectare, 
asistență tehnică 

din partea 
proiectantului și 
execuție lucrări 
implementare 

proiect "Sistem 
Centralizat de 

Monitorizare si 
Control al 

Traficului in 
Municipiul 

Brasov

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'

S-a semnat Actul 
adițional 

nr.1/22.07.2021 
de modificare a 
Contractului de 

finanțare: 
5167/09.03.2020 - 
 prelungire durata 
implementare cu 
9 luni, respectiv 
până la data de 

30.09.2023
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4. Decizia etapei de evaluare initiala nr.533/2018; Proiect depus
pentru finantare  nerambursabila prin POR Axa 4.1
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)

Sistem de orientare si sistem de afisare mesaje variabile

1.“ Construire parcaj subteran Centrul Civic Brașov  “ - este in curs de 
derulare contractul pentru Actualizare SF, întocmire PROIECT 
TEHNIC si asistenta tehnica pentru implementarea proiectului. 2. “ 
Construire parcare subterana Zona Garii Brasov si  pasaje pietonale 
subterane Zona Garii Brașov  “ - este in curs de derulare contractul 
pentru întocmire SF,  PROIECT TEHNIC si asistenta tehnica pentru 
implementarea proiectului, 3.Construire parcare supraterana in 
Municipiul Brasov- Calea Bucuresti, este obținut Certificatul de 
urbanism nr. 2574/30.09.2020.

Crestere taxa parcare in zona centrala

regulament intrat in vigoare

Reabilitare sistem de incalzire centralizata in Municipiul Brasov prin inlocuirea 
retelei de distributie a agentului termic

7696 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

 Racordare 
Colegiul Tehnic 
Mircea Cristea-
realizat, 
Reducere emisii 
poluanți NOx 
05423 t/an, 
PM10:05423t/an. 

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 - realizat
    Montare panouri solare PCT5 Astra - realizat
     Racordare Colegiul national Grigore Moisil Bv - realizat
Reducere emisii poluanti NOx 1,4697 t/an; PM10 1,4697 t/an;                              
                Se vor monta panouri solare pe CT Pasaj Bartolomeu.                                     
                           Reducere emisii poluanti NOx 0.0588 t/an; PM10 
0.0588 t/an
Se vor racorda: Spitalul Judetean / reducere emisii poluanti NOx
1.2364 t/an, PM10 1.2364 t/an si Spitalul Tractorul / reducere
emisii poluanti NOx 0.4337 t/an; PM10 0.4337 t/an. - faza,
obtinere autorizatie de constructie

Sustinerea PF si PJ doritoare pentru bransarea la sistemul centralizat de 
distributie a agentului termic

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

Măsura 1.1.11

Măsura 1.1.12

Măsura 1.1.13

Măsura 1.1.14

Imbunătăţirea accesului autovehiculelor la 
locurile de parcare

Gestionarea traficului prin creşterea taxei 
de parcare în zona centrală

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

poluanţi

Sprijinirea persoanelor fizice şi juridice 
pentru a se branşa la sistemul centralizat 

de distribuţie a agentului termic

nivelul cartierelor Centrul Vechi si Bartolomeu

Terminal parcare in Poiana Brasov

HCL aprobat

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

km/an

nr./an

Sunt 
elaborate sau 

in curs de 
eleborare 
temele de 
proiectare 

pentru 
Actualizare 

SF si 
intocmire 

proiect tehnic 
pentru 

Construire 
Parcaj 

subteran 
centrul Civic 

Brasov, 
construire 

parcaj 
subteransi 

accese 
pietonale in 
zona Garii 

Brasov

Sunt finalizate 
Temele de 

proiectare pentru 
Actualizare SF şi 
întocmire proiect 

tehnic pentru 
Construire parcaj 
subteran Centrul 
Civic Brasov. In 
prezent este in 

curs de derulare 
contractul pentru 
actualizarea SF, 
intocmire proiect 

tehnic.
Construire 

parcare 
supraterană în 

Municipiul 
Braşov la 

intersecţia străzii 
Calea Bucureşti 

cu Str. Carpaţilor 
– este in analiza; 
Construire parcaj 

subteran şi 
Accese pietonale 

în Zona Gării 
Braşov – 

procedura in curs 
de finalizare 

pentru elaborarea 
proiectului tehnic.

în zona O - ce cuprinde  Centrul istoric și Poiana Brașov - tariful 
de parcare este de 3 lei/oră ,  în parcările publice cu plată 

concesionate, (cf. Regulament de organizare și funcționare al 
sistemului de parcare aprobat prin HCL. NR.251/2005, 
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Reabilitarea termica a cladirilor

contract nr 
9/6963/21.01.202
0 PT+ executie 
Eficientizare 
energetica a 
cladirilor din 
municipiul 
Brasov-Colegiul 
National dr. Ioan 
Mesota-corp A 
+sala de sport

s-a semnat 
contractul de 
finantare in 
vederea 
Eficientizarii 
energetice a 
Colegiului 
Transilvania 
in luna mai 
2020 si a fost 
demarata 
procedura in 
vederea 
achizitiei 
serviciilor de 
elaborare a 
proiectului 
tehnic.

procedura de 
achizitie servicii 
elaborare proiect 
tehnic in curs 
pentru Colegiul 
Transilvania

Pentru Colegiul 
Maria Baiulescu: 
procedura pentru 
realizare proiect 
tehnic cu executie 
in curs de 
desfasurare 
(contestatie); 
Pentru Colegiul 
Transilvania este 
in currs de 
elaborare 
proiectul tehnic

Pentru Colegiul 
Maria 
Baiulescu:s-a 
semnat  
contractul de 
proiectare si 
executie lucrari si 
s-a emis ordinul 
de incepere a 
serviciilor de 
proiectare; Pentru 
Colegiul 
Transilvania este 
in currs de 
obtinere 
Autorizatia de 
construire si s-a 
predat  proiectul 
tehnic in vederea 
verificarii

S-a dat ordin de 
incepere lucrari 
la Colegiul 
Transilvania

Lucrari in curs

Lucrarile sunt in 
curs de executie în 
procent de 60%.

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

in urma 
semnarii 
contractului 
de finantare 
din luna 
decembrie 
2019 pentru 
reabilitarea 
colegiului 
Maria 
Baiulescu a 
fost demarata 
procedura 
pentru 
intocmire PT 
si executie 
lucrari

Este in curs de 
obtinere AC  la 

Colegiul 
Baiulescu.

In curs de 
elaborare 

Autorizatie de 
construire

A fost obtinuta
autorizatia de
construire , A fost
receptioant
proiectul tehnic.
Urmeaza a se emite
ordin de începere a
lucrărilor.

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)

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

Cresterea suprafetei spatiilor verzi si gestionarea corespunzatoare a celor existente au fost plantati 
3263 buc arbori plantat 31.000 fire 

gard viu;  plantat 
177 arbori foiosi si 
rasinosi;

plantat 25.000 
fire de gard viu

plantare 
15.000 fire 

gard viu

HCLnr. 164/2019pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Realizarea
unui spaţiu multifuncţional de recreere şi sport” în Municipiul
Braşov. HCL nr.163/2019 privind aprobarea proiectului și a
cheltuielilor legate de proiectul “Spatiu multifunctional de
recreere si sport in municipiul Brasov" 

operatiuni de 
intretinere pe o 
suprafata de 
228366,35 ar

plantat 637 arbori 
foioși

plantare 
arbori foioși 
și rășinoși 
1260 buc.

plantare 
arbori foioși 
și rășinoși 
1260 buc.

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 

Măsura 1.1.15 Continuarea programului de reabilitare 
termică a clădirilor

Colegiul Tehnic Maria Baiulescu; Colegiul Tehnic Transilvania; Eficientizare 
energetica a cladirilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, strada Mihai 

Viteazul nr.11

nr./an
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Aliniamente 
stradale: str. 
George Bacovia-
2,45 ar ; str. 
Nicolae Labis - 
3,81 ar, str. Liviu 
Rebreanu - 1,57 ar;

operațiuni de 
întreținere pe o  
suprafață de 
113.550,21 ar

operațiuni de 
întreținere pe o 
suprafață de 
194.451,72 ar

În trimestrul III
2021 nu au fost
executate plantări
de arbori şi arbuşti,
nefiind perioadă
propice pentru
plantări. Operaţiuni
de întreţinere au
fost realizate pe o
suprafaţă de
300663,94 ar

s-au plantat 181
buc. arbori foioşi,
1438 ml gard viu şi
s-au realizat
operaţiuni de
întreţinere pe o
suprafaţă de
236404,81 ari

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

str. Ionel 
Teodoreanu - 5,8 
ar; str. Eugen 
Jebeleanu - 1,91 ar 
; str. Ioan Popasu - 
3,02 ar

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

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

Aspirarea carosabilului si spalarea acestuia

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

Implementare solutie tren metropolitan in municipiul Brasov
s-a depus cerere de finantare pentru realizarea studiului de
fezabilitate la POIM

POIM au cerut clarificari pe documentatia de achizitie

Acord de parteneriat nr. 112066/23.12.2020 intre Primaria
Brasov- CFR SA- Asociatia de transport Metropolitana Brasov

Reglementare in noul PUG

regulament in 
consultare publica

Aprobat 
regulament 
prin HCL 
227/2020

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.
inchieiat contract pentru actualizare PUG
se emit certificate  de urbanism in baza  HCL 227/2020

Amenajarea de benzi dedicate transportului public

in curs de 
finalizare 
procedura 
pentru 
intocmire PT 

s-a semmnat 
contractul in 
vederea 
intocmirii 
proiectului tehnic

DTAC in curs de 
elaborare

In curs de 
obtinere aviz 
Comisia de 
circulatie

In curs de 
obtinere AC

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"

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

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

Măsura 1.1.16

Măsura 1.1.17

Măsura 1.1.18

Măsura 1.1.19

Măsura 1.1.´20

Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi şi 
gestiunea celor existente

Creşterea eficienţei salubrizării urbane-
salubrizarea străzilor

Tren metropolitan

Reglementarea din punct de vedere termic 
a ansamblurilor noi imobiliare

Promovarea transportului public prin 
crearea de benzi dedicate transportului 

public

Amenajare si intretinere spatii verzi.

Lungime strazi

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

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

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

mp/an

km/an

nr.calatori/an

nr./an 

km/an

spalat si 
dezinfectat 

1638744 mp; 
maturat mecanic 

6482576 mp

spalat 
5616911 mp; 

maturat 
mecanic 

11869577 mp

spalat 20180 mp; 
maturat 

mecanic1843189
4 mp lucrări de măturat 

mecanizat  
13.269.073 mp, 

spalat mecanizat  
200 mp

A fost aprobat de 
AM POIM/OIT 

la data de 
23.11.2021 nota 

de aprobare a 
cererii de 
finanțare 

“Dezvoltare 
sistem transport 

public feroviar în 
zona 

Metropolitană 
Brașov și aria de 

maturat mecanic 
11267941 mp

măturat mecanic 
5.094.818 mp

măturat mecanic 
până la data de 
15.06.2021 - 

15.575.002 mp

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

În anul 2021, au 
fost emise 13 
autorizații de 

construire locuințe 
colective/blocuri cu 

încălzire 
centralizată.

Cerere de 
finanțare, în 

evaluare la POIM- 
 solicită fonduri 

pentru 
Documentație 
Tehnică pentru 

Sistem de 
Transport 

Metropolitan 
Feroviar - Studiu 
de Fezabilitate 

pentru 

 măturat 
mecanizat   

21.463.148mp, 
spalat mecanizat  

145.620 mp, 
stropit mecanizat 

4.953.036 mp

Este în  elaborare 
Studiu de 

Oportunitate 
privind achiziția 

de material rulant 
aferent sistemului 

de transport 
metropolitan 

feroviar.
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